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

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

يوميات الم�ؤتمر ()1

لم يكن يومًا عاديًا ،فما ْ
إن انطلقت السيارة بنا من دمشق إلى بيروت للسفر
إلى الجزائر ،حتى أعلن صباح ذلك اليوم عن شمس باهرة الدفء ،وحتى أعلن
الطريق عن سحر ال يرقى إليه سحر .في بيروت ،ومن دون موعد ،وجدنا أشقاء
لنا في المقاومة اللبنانية في استقبالنا ،غمرونا بما تعجز اللغات عنه من
فيض المحبة ،والحفاوة ،والكرم ،حتى كان موعد إقالع الطائرة من بيروت
إلى الجزائر.
ّ
في الطائرة كنا على موعد مع غير شاغل ،من تصريح األمين العام لالتحاد
العام ،قبيل موعد انعقاد المؤتمر ،أي اقتراحه على اجتماع الجزائر تجميد
عضوية اتحادنا في األمانة العامة ،إلى المشاورات واللقاءات مع الزمالء
رؤساء االتحادات والروابط والجمعيات واألسر األدبية العربية حول غير شأن
مما ّ
ّ
يخص اتحادنا ،ومما يعني االتحاد العام ،حتى مضت الساعات األربع
التي استغرقتها رحلة الطائرة أشبه بدقائق.
وصلنا ،والزمالء أعضاء الوفد اللبناني ،إلى الجزائر في تمام الثانية عشرة
وعشر دقائق بتوقيت الجزائر ،ولم نجد أحدًا في استقبالنا ،ليس تقصيرًا
ّ
من أشقائنا في اتحاد الكتاب الجزائريين ،بل خطأ في تقدير فارق التوقيت
ّ
العربي ومغربه ،وكان أن أمضينا ليلتنا ومنتصف النهار
بين مشرق الوطن
بين المطار وفندق اخترنا اإلقامة فيه حتى يحين التواصل مع األشقاء
الجزائريين الذين هرعوا إلينا ،وبعض من طاقم السفارة الفلسطينية
التي كان العزيز الشاعر مراد السوداني ،األمين العام لالتحاد العام لألدباء
الفلسطينيين تواصل معها بعد أن تلقى ،عبر صفحة التواصل االجتماعي
الخاصة برؤساء االتحادات ،نداءنا إلى األشقاء الجزائريين.
ّ
قبل أيام من وصولنا إلى الجزائر ،وعبر غير وسيلة اتصال ،أكد لنا معظم
زمالئنا من رؤساء االتحادات والروابط والجمعيات واألسر األدبية المكونة
لألمانة العامة لالتحاد العام تصويتهم ضد مقترح األمين العام إن شاء
ّ
تحويله من تصريح إلى اختبار على أرض الواقع ،إيمانًا منهم بأنه ما ِمن
معنى لألمانة العامة في حال غياب اتحاد الكتاب العرب في سورية عنها،
ّ
والسيما ّ
مرحلة من تاريخ
أن اتحادنا مؤسس لها ،بل تسلم رئاستها في غير
ً
االتحاد العام ،ومعظم وثائقها ّلما تزل محفوظة في دمشق ،وثقة منهم بأنّ
سورية ٌ
ّ
متن في ّ
ّ
تتعرض لها
عربي مهما يكن من أمر المؤامرة التي
أي شأن
منذ نحو ست سنوات ،ومهما يكن من أمر أعدائها الذين لم ّ
يدخروا وسيلة
لكبح إرادتها في مواجهة ثقافة الهزيمة ،وانتصارها لثقافة المقاومة،
وقبل ذلك وبعده لفرض وصاية على إرادة أبنائها فيما يعني خياراتهم
الوطنية ،قائدًا ونظامًا سياسيًا وثوابت وطنية وقومية.
ّ
وألننا كنا نؤمن بمصداقية معظم زمالئنا في األمانة العامة ،ونثق ،ثقة ال
ّ
يحف بها أدنى ريب ،ومن ّ
أي جهة من جهاتها ،بالتعبير الباهر ألشقائنا
الجزائريين ،أي قولهم لي في مراسلة بينا« :لن نسمح بأن تكون أرض
الجزائر فضاء ينال من سورية» ،فقد مضينا إلى المؤتمر ونحن على يقين
أي محاولة لتجميد عضوية اتحادنا سيكون مصيرها َ
ّ
بأن ّ
شأن موجة ناحلة
وهي ترتطم بصخرة عالية.
ّ
والحق ،ومن اإلنصافّ ،
أن الزميل الشاعر حبيب الصايغ ،األمين العام لالتحاد
العام ،أبدى ،منذ اللقاء األول به ،وفي اليوم األول للمؤتمر ،لباقة وكياسة
ومن ّ
ثم حفاوة جديرة بالتقدير بوفدنا ،ولم يصدر عنه ،ولو إيماءّ ،
أي شيء
ّ
ّ
يحيل على تصريحه قبل انعقاد المؤتمر ،بل إنه لم يقل إال ما هو دال على
وحدة االتحاد العام ،وعلى أهمية اتحادنا ومكانته في تاريخ األمانة العامة،
ّ
وضرورته فيها ،وعلى تمكين إرادات الكتاب واألدباء داخل أقطارهم من أن
ّ
والمعبرة عن ّ
ّ
الثقافي
أي تمثيل لهم في البيت
تكون هي الشرعية الوحيدة
ّ
ّ
العربي المشترك ،أي االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب.
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الأفكار االقت�صادية لدى الفيل�سوف
اليوناين �أفالطون  247 – 428ق .م

• د .م�صطفى العبد اهلل الكفري
ولد الفيل�سوف اليوناين «�أفالطون  « Platoنحو
عام  427ق.م .وكان والده من �أ�شراف اليونان يف ذلك
الع�صر .كان �أفالطون تلميذ ًا للفيل�سوف �سقراط ملدة
تزيد على خم�س �سنوات وتعلم منه “�أن الف�ضيلة هي
املعرفة” .لذلك وبعد وف��اة �سقراط رحل �أفالطون
متوجه ًا �إىل م�صر بحث ًا عن املزيد من العلم واملعرفة،
ثم انتقل بعدها �إىل �صقلية .وعندما عاد �إىل �أثينا
رغب �إليه �أهلها يف ا�ستالم حكمها �إال �أنه رف�ض ذلك مت�أثر ًا
مبعلمه �سقراط يف جمال الزهد ،وت�أكده من �أن قناعاته
تخالف قناعات الأثينيني.
ل��ه م���ؤل��ف��ات ع��دي��دة يف جم��االت علمية �إ���ض��اف��ة �إىل
م�ؤلفاته الفل�سفية وال�سيا�سية �أهمها :كتاب “اجلمهورية”
وكتاب “ال�سيا�سي” وكتاب “حماورة القوانني”.
لقد و�ضع �أفالطون توجهات و�إر�شادات ُتتبع يف كثري من
جوانب احلياة .االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.
ومن خالل امل�ؤلفات التي �أجنزها ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص
بع�ض الأفكار االقت�صادية التي �سادت احل�ضارة اليونانية
القدمية.
�أو ًال  -ال�سيا�سة واملجتمع يف فكر �أفالطون:
ت�أثر �أفالطون يف مبادئه وعقيدته ال�سيا�سية بالتاريخ
العريق لبالده ،وبخا�صة الأنظمة ال�سيا�سية التي �سادت
فيها .لقد تطلع �أفالطون �إىل ما�ضي الدولة اليونانية
املجيدة «واقتب�س منه �آراءه فاتخذ ليكرغو�س الإ�سربطي
من��وذج�� ًا ل��ه يف كتاباته الأوىل ،وه��ذا يظهر يف كتابه
“اجلمهورية “.
لكنه عندما ر�أى �أن النظم الإ�سبارطية تنق�صها الثقافة
العلمية �أراد �أن يدعم ف�ضائلها الع�سكرية والطبيعية
بالتعاليم الفل�سفية واخللقية وبحكومة من املثقفني .وملا
ر�أى �إخفاق �إ�سبارطة يف قيادة الواليات الإغريقية بعد
انت�صارها يف حروب البيلويونيز ،ح ّول نظره �إىل �أثينا
وت��رك �إ�سبارطة فتعدلت �آرا�ؤه الأوىل ويظهر ذل��ك يف
كتابه (القوانني)� ،إذ اقتب�س كثري ًا من ت�شريعات “�سونون”
الأثيني و�إ�صالحاته.
ومع �أن معظم �آراء �أفالطون ونظرياته تبقى خيالية وال
تفيدنا يف حياتنا املعا�صرة� ،إال �أنها ا�شتملت على كثري من
احلقائق �أهمها:
العدل �أ�سا�س امللك             ·     ،
الف�ضيلة قوام الدولة،
�أ�سا�س الف�ضيلة هو الرتبية والتعليم،
و�ضع م�صلحة اجلماعة فوق م�صلحة الفرد،
االعتزاز بالوظيفة،
احلكم فن يحتاج �إىل خرباء مدربني.
الإن�سان بنظر �أفالطون يتكون من:
( )1العقل،
( )2امليول اخلرية �أو ال�شريرة ،ولكن بن�سب متفاوتة
ومتحولة.
ويف كل جمتمع من املجتمعات ت�سيطر �إح��دى الفئتني
“فئة امليول اخلرية �أو فئة امليول ال�شريرة” ،و�أحيان ًا
ت�سيطر كلتاهما يف ظل رقابة العقل و�سيادته .وللح�صول
على �إن�سان عادل من الهام �أن تقوم مدينة عادلة ،وهذا
يو�ضح العالقة بني الإن�سان واملجتمع بني الإن�سان والنظام
االق��ت�����ص��ادي االجتماعي ال��ق��ائ��م .وي���رى �أف�لاط��ون �أن
جمموعة �سكان املدينة الأح��رار لن تتكون من جمموعة
من الأفراد متجان�سة ،بل تتكون من ثالث طبقات متميزة
بو�ضوح يحقق تعاي�شها واجتماعها مع ًا نوع ًا من التكامل.
ق�سم �أفالطون املجتمع �إىل ثالث طبقات هي:
طبقة احلكام «الر�ؤ�ساء» وخري ما يجب �أن يتميزوا به
هو احلكمة.
طبقة امل�ساعدين �أو املحاربني “اجلنود” املت�صفني
بال�شجاعة ،ومهمة اجلنود” املت�صفني بال�شجاعة ،هي
الدفاع عن املدينة وحمايتها.
ط��ب��ق��ة امل��ن��ت��ج�ين وت�����ض��م ك���ل م���ن ي��ع��م��ل بالن�شاط
االق��ت�����ص��ادي ،احلرفيني وال��ف�لاح�ين ،و�أ���ص��ح��اب العمل
والعمال ،ومهمتها خلق ال�سلع واخلدمات لإ�شباع احلاجات
امل��ادي��ة للمدينة .ويطلب م��ن ه��ذه الطبقة ال�صناعة
واالعتدال ومقاومة �شهواتها.

قضايا وآراء

واجل��دي��ر بالذكر �أن �أف�لاط��ون ال يفرق بني الرجال
ون�ساء» معاملة
والن�ساء ،بل يرى �أن يعامل اجلميع «رجا ًال
ً
واحدة� .أما بالن�سبة للعبيد ف�إن �أفالطون مل ي�صنفهم يف
�أي من الطبقات الثالث ،فقد تركهم خارج هذه الطبقات.
وعدهم «�أدوات ناطقة من �أدوات الإنتاج».
ثانياً  -نظرة �أفالطون للملكية:
من حيث امللكية اخلا�صة وتكوين العائلة ف�إننا جند يف
املدينة التي ينادي بها �أفالطون نوعني من التنظيم:
النوع الأول  -وحت��رم فيه امللكية اخلا�صة وتكوين
العائلة ،وهو يطبق على احلكام واجلنود .حيث ي�شرتط
�أف�لاط��ون �أن يعي�ش احلكام وه��م من الفال�سفة معي�شة
م�شرتكة وال تكون لهم ملكية خا�صة وال تكون لهم روابط
عائلية فال يتزوجون وال يكونون عائالت� ،أي �أن �أفالطون
يلغي امللكية ويلغي العائلة بالن�سبة لطبقة احلكام وطبقة
اجل��ن��ود .ذل��ك لأن احل��ك��ام يجب �أن يخ�ص�صوا وقتهم
وجهودهم كلها ل�صالح املواطنني جميع ًا ولي�س ل�صالح
�أ�شخا�صهم �أو عائالتهم ،واملال والأ�سرة جتعل احلكام �أو
اجلنود خا�ضعني للإغراء وال�ضعف العاطفي جتاه �أقاربه،
مما قد ي�صرفه عن �إدارة احلكم ل�صالح املجموع ،ويجعله
يديره للح�صول على الرثوة ال�شخ�صية �أو ملحاباة الأقارب.
فلكي يبعد �أفالطون احلكام عن �إغراء املال ويرفعهم فوق
عوامل ال�ضعف التي ميكن �أن يخ�ضعوا لها ب�سبب عائلتهم،
فقد �ألغى امللكية اخلا�صة و�ألغى �إمكان تكوين الأ�سرة
بالن�سبة لهم.
ال��ن��وع ال��ث��اين ُ -ت��ب��اح فيه امللكية اخلا�صة وتكوين
الأ���س��رة ،وهو يطبق على طبقة املنتجني فلأفرادها �أن
ميتلكوا الأموال ملكية خا�صة ،ولهم �أن يتزوجوا ويكونوا
الأ���س��ر .ولكن حرية امللكية اخلا�صة بالن�سبة لطبقة
املنتجني لي�ست حرية مطلقة بال ح��دود .بل ال بد من
تدخل الدولة ،ح�سب ر�أي �أفالطون ،ملنع الرثاء الفاح�ش
ومنع الفقر املدقع على حد �سواء.
ثالث ًا  -نظرة �أفالطون للنقود:
وي��رى �أفالطون �أن للنقود دور ًا تقوم به يف مدينته،
خا�صة عندما يتم تق�سيم العمل وتخ�ص�ص ك��ل فرد
بحرفة معينة ويظهر لديه فائ�ض الإنتاج للتبادل .ف�إن
كل �شخ�ص �سيعر�ض �إنتاجه على الآخرين لبيعه لهم،
فتقوم النقود هنا بوظيفة «�أداة للتبادل» وين�سب �شومبتري
� Schumpterإىل �أفالطون �أنه قد �أخذ بنظرية تقول:
“�إن قبول النقود يف املعامالت ال يرجع �إىل قيمة املادة
التي تكون تلك النقود م�صنوعة منها ،ولكن �إىل اتفاق
النا�س وجريانهم على ا�ستخدمها كو�سيط للمبادلة
وبعبارة �أخرى نحن ال نقبل النقود يف املعامالت لأن املادة
امل�صنوعة منها (�سواء �أكانت ذهب ًا �أم ف�ضة �أو غري ذلك)
تكون لها قيمة معينة ،ولكننا نقبلها لعلمنا �أننا ن�ستطيع �أن
ن�شرتي بها ما ن�شاء نظر ًا لأن املجتمع يكون قد اتفق وجرى
على ا�ستخدام النقود بهذه ال�صورة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أفالطون قد وقف موقف ًا �صريحاً
�ضد ال��رب��ا ،حتى �أن��ه �أب���اح ع��دم ���س��داد امل��ال ال��ذي يتم
اقرتا�ضه بفائدة .وهذا ناجت عن الظروف االقت�صادية
ال�سائدة يف تلك املرحلة وبخا�صة ما يتعلق بانخفا�ض
الإنتاجية وتخلف القوى املنتجة “ .ويعد �أفالطون النقود
�أداة للتجارة .وهو يفرق بني النقود املحلية املقبولة فقط
داخل الدولة ،والنقود العامة التي حتتفظ بها الدولة
لتغطية احلمالت الع�سكرية والأ�سفار وغريها .ويجب
على الأفراد الذين يخرجون من البالد مبوافقة ال�سلطات
�أن ي�سلموا عند عودتهم ما لديهم من نقود �أجنبية �إىل
الدولة ويح�صلوا مقابلها على نقود حملية ،و�إال ف�إن النقود
الأجنبية ت�صبح عر�ضة للم�صادرة .وه��ذا التمييز بني
النقود املحلية والنقود العامة يدل على �أن �أفالطون كان
مييز بني النقود كاملة القيمة والنقود ناق�صة القيمة».
كما كان �أفالطون ينظر نظرة �سلبية �إىل وظيفة النقود
كو�سيلة لرتاكم الرثوة واالكتناز .وطالب ب�أن يتم عقد
ال�صفقات التجارية نقد ًا ولي�س لأجل.
هذه هي بع�ض الأفكار يف االقت�صاد وال�سيا�سة والفل�سفة
واالجتماع ،والتي ا�ستطعنا �أن ن�صل �إليها يف نتاج �أفالطون
الفكري العظيم.

منتدى دافو�س يف عامل

متغري بال نتائج

•عبد احلميد غامن
انعقدت ما بني  17و 20كانون الثاين اجلاري يف �سوي�سرا �أعمال املنتدى
االقت�صادي العاملي دافو�س يف دورته اﻟ  47مب�شاركة نحو ثالثة �آالف زعيم
وم�س�ؤول �سيا�سي واقت�صادي بحثوا �أهم الق�ضايا العاملية .وانعقد املنتدى هذا
العام حتت عنوان «زعامة دقيقة وم�س�ؤولة»  ،وبحث امل�شاركون خالل جل�سات
امل�ؤمتر ،التي يتجاوز عددها  ،400مو�ضوعات اقت�صادية واجتماعية ،كتعزيز
التعاون العاملي ،و�إحياء النمو االقت�صادي ،والتطور ال�سريع يف املجتمعات.
�شارك يف امل�ؤمتر �أك�ثر من  1000مدير �شركة ،ونحو  30رئي�س دولة
وحكومة� ،أبرزهم رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية� ،شي جني بينغ ،ورئي�سة
الوزراء الربيطانية ،ترييزا ماي.
�أهمية املنتدى م�شاركة �أول رئي�س �صيني فيه منذ ت�أ�سي�سه عام  ،1971يف وقت
�شهدنا فيه ت�سارع ًا لنمو االقت�صاد ال�صيني بلغ متو�سطه  10%يف العقد الأول
من القرن احلايل ،ولكن يف الآونة الأخرية ،بد�أت قاطرة بكني للنمو يف التباط�ؤ،
و�أثر ذلك �سلبي ًا على الأ�سواق النا�شئة ،ويتوقع البنك الدويل متو�سط ًا للنمو يف
رئي�سا للواليات
ال�صني بن�سبة  7%هذا العام ،ال �سيما بعد انتخاب دونالد ترامب ً
املتحدة و�صعود احلركات القومية -ال�شعبوية يف �أغلبية ال��دول الر�أ�سمالية
الغربية .وقد انتهت �أعمال منتدى دافو�س االقت�صادي بالدعوة �إىل �إعادة بناء
النظام االقت�صادي العاملي .و�أعلن م�ؤ�س�س املنتدى عن ت�أ�سي�س «مبادرة �إعادة
الهيكلة العاملية» الهادفة �إىل �إ�صالح النظام امل�صريف العاملي ،وتر�شيد ن�شاطات
قطاع الأعمال والتجارة عموم ًا.
ينعقد املنتدى هذه ال�سنة يف ظل العداء املتزايد من جانب �أق�سام كبرية
من ال�شعوب الغربية حيال العوملة ،ال�سيما بني طبقات و�سطى وفئات �شعبية
مهم�شة وحمبطة تعاين من تراجع �أو�ضاعها االقت�صادية واالجتماعية ،حمملة
امل�س�ؤولية يف ذلك لنظام العوملة وهيمنة الطغمة املالية -ال�صناعية ،وف�ساد
الطبقة ال�سيا�سية املهرتئة ،لذا ر�أيناها ت�صوت بكثافة حلركات و�شخ�صيات
قومية �شعبوية كما هو احلال مع ترامب يف الواليات املتحدة وخروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي ،والت�صويت ال�سلبي يف �إيطاليا على م�شروع رئي�س الوزراء
الإيطايل ،كما وتهدد بنقل العدوى �إىل فرن�سا و�أملانيا ودول �أوروبية �أخرى.
بناء على ذلك �أطلق م�ؤ�س�س املنتدى االقت�صادي العاملي كالو�س �شواب �شعار
«م�س�ؤولية القادة» داع ًيا �إىل البحث عن «الأ�سباب خلف غ�ضب النا�س وعدم
ارتياحهم» .غري �أن �أزمة العوملة ال مت�س �شعوب البلدان الر�أ�سمالية املتطورة
فقط ،بل تطال يف املقام الأول الأغلبية ال�ساحقة من الدول النامية يف قارات
�آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية ،ومن بينها بالطبع البلدان العربية.
�إذ �إن الآليات املختلفة لنظام العوملة ،بعد انتهاء احل��رب الباردة وتفكك
االحتاد ال�سوفييتي وما كان يعرف باملنظومة اال�شرتاكية ،املتمثلة يف �صندوق
النقد ال��دويل والبنك ال��دويل ومنظمة التجارة العاملية متثل القاطرة التي
تقودها عملي ًا ال�شركات العمالقة متعددة اجلن�سية (� 500شركة كربى) ،التي
ينتمي جلها �إىل املراكز االقت�صادية الكربى (الواليات املتحدة ودول االحتاد
الأوروبي واليابان) �إىل جانب االقت�صاديات ال�صاعدة اجلديدة ،فهذه امل�ؤ�س�سات
تقوم بالدور املكمل لل�سيا�سات الر�أ�سمالية جتاه الدول النامية باملحافظة على
م�صالح القوى الر�أ�سمالية الغربية وا�ستغالل دول العامل الآخر والبقاء على
تبعيتها .فهناك ترابط بني مفهومي العوملة والنظام العاملي اجلديد �سواء يف
مرحلة القطب الأحادي الأمريكي� ،أو يف مرحلة النظام العاملي متعدد الأقطاب
يف املرحلة الراهنة ،اللذين يجري التطرق �إليهما والتنظري لهما من منطلقات
ودوافع و�أهداف متباينة.
وبالتايل فكال املفهومني يت�ضمنان مدلوالت اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية،
وثقافية وقانونية ،تعك�س مدى التداخل والت�شابك وااللتبا�س الذي يكتنف
هذه العملية ذات االجتاهات املتناق�ضة ،تبقي على الأزم��ات البنيوية احلادة
التي تعاين منها يف املقام الأول بلدان العامل الثالث� ،أو البلدان النامية� ،أو
بلدان اجلنوب ،وتفاقم خماطر البيئة والتلوث والت�صحر ،وانت�شار ب�ؤر ال�صراع،
والعنف ذات الطابع الإثني والعرقي والديني واملذهبي ،وما ي�صاحب ذلك من
معاناة �إن�سانية ،تطال جل البلدان واملجتمعات التي رزحت طوي ًال حتت الهيمنة
اال�ستعمارية املبا�شرة �ساب ًقا والهيمنة ال�سيا�سية واالقت�صادية الح ًقا ،وهو ما
ن�شاهده يف عديد من بلدان �إفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية ،ومن بينها بل ويف
مقدمتها الدول العربية.
ومل يجر تناول �أ�سباب هذه الأزمات التي تعاين منها الدول املعروفة بالدول
النامية وهي ت�أثري عهود اال�ستعمار الغربي وما تركه يف منطقتنا االحتالل
ال�صهيوين لفل�سطني والأرا���ض��ي العربية الأخ���رى ،و�سيا�ساته العن�صرية
والتو�سعية ،ف�ض ًال عن خلق ب�ؤر للإرهاب يف ال��دول العربية ل�شل قدراتها عن
التنمية و�إ�شغال حكوماتها و�شعبها عن ق�ضايا التحرر واال�ستقالل والتطور
والتنمية.
على الرغم من �أن املنتدى يغلب عليه الطابع االقت�صادي �إال �أن ال�سيا�سات
الغربية حتركه ب�شكل مبا�شر مبا يخدم م�صاحلها يف الهيمنة وال�سيطرة .وو�سط
هذه ال�سيا�سات والتوجهات اال�ستعمارية واملتغريات اجلذرية التي جتتاح العامل،
بدا املنتدى هذا العام بال روح وبال هوية ثقافية ومنعز ًال عن الواقع اجلديد
الذي بد�أ يف الت�شكل.

قضايا وآراء
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•د.يو�سف جاد احلق
درج الر�ؤ�ساء الأمريكيون ،منذ نهاية احلرب العاملية الثانية عام  1945على �إر�ضاء
ال�صهاينة ،ممثلني بالآيباك يف �أمريكا ،ثم يف (�إ�سرائيل) بعد قيامها� ،إ�ضافة �إىل
اجلمعيات املا�سونية ،وبني بريث ،وغريهما .قد ال تكون مواقفهم تلك حب ًا يف يهود
�أمريكا بقدر ما هي م�صاحلهم ال�شخ�صية ،لكي يحظى واحدهم ب�سنوات �أربع ،ورمبا ثمان
بالإقامة يف رحاب البيت الأبي�ض.
الذين عا�صرناهم يف هذه احلقبة من الزمن الأمريكي ال�سيء كانوا على التوايل:
هاري ترومان (�أول من �ألقى القنبلة الذرية على مدينتي هريو�شيما وناغازاكي
اليابانيتني) ،ثم دوايت �آيزنهاور ،جون كنيدي ،ليندون جون�سون ،جريالد فورد ،ريت�شارد
نيك�سون ،جيمي كارتر (عراب اتفاقية كامب ديفيد بني ال�سادات و�إ�سرائيل) ،دونالد ريجان،
بل كلينتون ،جورج بو�ش الأب ،جورج بو�ش االبن ،باراك ح�سني �أوباما ،و�أخري ًا دونالد ترامب.
الذي بدا من ت�صرفات الرئي�س ترامب� ،سواء �إ َّب��ان حملته االنتخابية �أو بعد ت�سلمه
من�صبه� ،أنه على ا�ستعداد للمغامرة ب�إ�شعال حرب عاملية يف �إقليم ال�شرق الأو�سط ت�شمل
العرب وامل�سلمني ـــ وقد تتطور �إىل عاملية ـــ عدا ال�ضالعني معه و(�إ�سرائيل) بطبيعة احلال،
خ�ضوع ًا لل�صهاينة ونيل ر�ضاهم.
لرمبا كان ال�سبب الرئي�س يف توجه ترامب �إىل اخل�ضوع املطلق للوبي ال�صهيوين (�آيباك)
دومنا تردد ،هو دعمهم له للو�صول �إىل �سدة الرئا�سة يف �أمريكا خلدمة م�صاحلهم .يحدث
هذا يف الوقت الذي تتملك الرجل عقدة �شعور بالنق�ص� ،إذ هو يدرك �أنه لي�س على قدر من
الثقافة واملعرفة واللياقة امل�ؤهلة له لأن يرقى ذلك املن�صب الرفيع يف الدولة الأمريكية
بكل ما هي عليه من موقع يف عامل اليوم ،فهو جمرد رجل �أعمال ،و�أعمال من م�ستوى غري
رفيع ..جت��ارة عقارات وفنادق ،رجل �صفقات جتارية بحتة .وبعيد ًا عن هذا الن�شاط
التجاري ال�سوقي ال ميلك الرجل ـــ كما �أ�سلفنا ـــ �أ َّي ًا من مقومات الزعامة �أو القيادة �أو احلنكة
ال�سيا�سية التي ت�ؤهله لهذه املكانة املهمة جد ًا يف عامل اليوم .وبرغم ذلك فهاهم يو�صلونه
�إىل مطمحه لأ�سبابهم و�أهدافهم..
من هنا راح دونالد ترامب الرئي�س منذ الدقائق الأوىل لت�سلمه من�صبه يجمع حوله غالة
ال�صهاينة و�أن�صارهم ممن عرفوا بوالئهم لإ�سرائيل �أكرث مما هو لوطنهم �أمريكا ..من بني
ه�ؤالء اختار الوزراء واملعاونني والعاملني يف البيت الأبي�ض ،وعنا�صر املخابرات الـ  CIAوالـ
 FBIو�سفري الواليات املتحدة يف �إ�سرائيل لكيال يكون هناك �أحد يف �إدارته من �أ�صحاب الر�أي
واخلربة امل�ستقلني ،الذين تهمهم م�صالح �أمريكا قبل �أي �أحد �آخر .الكثري من ه�ؤالء الأخريين
يرى يف (�إ�سرائيل) عب�أً حقيقي ًا على بلدهم ،و�أن م�صلحة �أمريكا ينبغي �أن تكون (�أو ًال) ،و�أن
لأمريكا �أن تقود ال �أن تقاد من قبل قزم ال وزن له يف املعايري الدولية ،هو الكيان ال�صهيوين
العالة على �أمريكا ودول الغرب.
و�إذا نحن �أ�ضفنا �إىل هذه الت�شكيلة العجيبة ،ال�سلطة الثانية يف �أمريكا (الكوجنر�س)،
وعلى الأخ�ص جمل�س ال�شيوخ (ال�سناتورز) املائة ع�ضو ،وجلهم ـــ �إن مل نقل كلهم ـــ �إما يهود
�صهاينة ،و�إما �شركاء حلفاء لهم يف املخططات وامل�ؤامرات والتطلعات الإ�سرائيلية واليهودية
العاملية .وكثري منهم من �أقطاب الر�أ�سمالية ال�شر�سة �أرباب �صناعات الأ�سلحة والأدوية
والأغذية والنفط وغريها.
يكفي �أن نذكر من بني ه�ؤالء ال�سناتور جون ماكني ،وجون بولتون ومارتن �إنديك �أ�شد
�أع��داء العرب امل�سلمني عامة لنعرف �إىل �أين �ستتجه �سيا�سة �أمريكا يف امل�ستقبل ..و�أي
احتماالت وتوقعات ينتظرها العامل على �أيديهم.
من هنا مل يكن غريب ًا �أن يبادر الرئي�س اجلديد ترامب �إىل �إ�صدار القرارات باجلملة
وب�سرعة الربق ..وك�أنه يف عجلة من �أمره .قرارات على قدر من الغرابة والغطر�سة يف حق
ال�شعوب والأمم .نخ�ص منها بالذكر قراره العن�صري مبنع مواطني �سبع دول عربية و�إ�سالمية
من دخ��ول ب�لاده ،مما �أث��ار حفيظة دول و�شعوب كثرية يف العامل كله ،فقامت املظاهرات
والإدانات يف �أوروبا ،بل يف واليات �أمريكية �أي�ض ًا ..وقراره االعتباطي الآخر بالعمل على
�إقامة جدار فا�صل بني �أمريكا واملك�سيك مما يذ ِّكر بجدار برلني العتيد.
�أما عن موقفه من �إيران ومنا�صبته �إياها العداء معلن ًا عزمه على اخلروج من اتفاقية
(االتفاق النووي) بني �إي��ران ودول  1 + 5باختالق ذريعة واهية هي �أن �إي��ران متلك
�صواريخ بال�ستية ،فاملو�ضوع كله خمتلق ومفتعل ملجرد �إر�ضاء نتنياهو وع�شريته يف �أمريكا..
فالرجل يريد �أن يثبت بوالئه املك�شوف هذا �أنه ملكي �أكرث من امللك.
بل �إن الرجل ذهب �إىل حد الت�صريح باعتماده خيارات جمة لـ (معاقبة) �إيران ـ وك�أنه
احلاكم ب�أمره يف هذا العامل ـ ومل ي�ستبعد اخليار الع�سكري من بينها� .أي �أنه على ا�ستعداد لزج
�أمريكا يف حرب مع �إيران وفق رغبة بنيامني نتيناهو ،وهو ال يقدَّ ر �إىل �أين قد ت�صل الأمور
فيما لو �أقدم على خطوة رعناء كهذه .ذلك �أن �إيران �أعلنت موقفها وردها على ذلك فيما لو
حدث .ودعمت موقفها هذا باملناورات الهائلة التي قامت بها كرد مبدئي على ال�سيد ترامب.
ومن �أخطر الإج��راءات التي �أعلن ترامب عنها عزمه على نقل ال�سفارة الأمريكية من
تل �أبيب �إىل القد�س املحتلة ،الأمر الذي مل يجر�ؤ على الإقدام عليه �أي من ر�ؤ�ساء �أمريكا
ال�سابقني ،حتى جورج بو�ش ،بكل ما هو عليه من والء لإ�سرائيل مل يقدم على ذلك نظر ًا
ملا �سوف يرتتب عليه من �آثار خطرية جد ًا قد نعم املنطقة ب�أ�سرها .القد�س لي�ست عا�صمة
الفل�سطينيني وحدهم ،هي عا�صمة العرب وامل�سلمني كافة ،فالرجل �إذن ي�ضرب عر�ض احلائط
مب�شاعر �أكرث من ن�صف �سكان العامل ،فه�ؤالء يبلغ تعدادهم نحو مليوين �إن�سان ،ي�ضاف �إليهم
نحو مليوين م�سيحي يف العامل ،فه�ؤالء �أي�ض ًا تنتهك مقد�ساتهم يف كل يوم من قبل (الكيان
ال�صهيوين) فماذا ميكن �أن يحدث �إذن �إذا ما �أقدم الرئي�س ترامب على فعلته الفظيعة بنقل
�سفارة بالده �إىل القد�س..؟
العواقب واالحتماالت والتداعيات التي �سوف تن�ش�أ عندئذ كثرية وخطرية للغاية لكن هذه
لها حديث �آخر.

ختمت حديثي ال�سابق ع��ن العرب
مب��ا قاله غ��وغ��ول الكاتب ال�شهري عن
اخلليفة امل�أمون ،وع�صره ،الذي و�صفه
غوغول «بالع�صر الذهبي» ..واعتقد،
�أنه مل يو�صف بع�صر ذهبي غريه ،وهذا
تاريخ العامل بني �أيدينا ،وكذلك «ق�صة
احل�ضارة» لديورانت.
لي�س غ��وغ��ول وح���ده ،وال دي��وران��ت
�أي�����ض�� ًا مم��ن ذك���روا ح�ضارة ال��ع��رب ،ال
بل وف�ضلهم و�سبقهم حل�ضارات �أخرى.
و�إمنا ال�س�ؤال هو :ملاذا وكيف بد�أ ع�صر
االن��ح��ط��اط يف ه��ذه الأم���ة العريقة؟
«وكنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س»..
واليوم ،والف�أ�س يف الر�أ�س ،وال�ساطور
والدم العربي بلغ الزبى،
على الرقبة،
ّ
ال يهم �أن ه���ؤالء (ال��ع��رب) من العرب
البائدة� ،أم من العرب الباقية� ،أم من
العرب امل�ستعربة ،املهم ،ما زلنا نقول
ونزعم وندعي �أننا �أمة عربية ،ونن�شد
العروبة والقومية ..انظر �إىل هذه
اخلارطة ،وت�أ ّمل موقع (الوطن العربي)
امل�ترام��ي الأط����راف ،يف ق��ارت�ين� :آ�سيا
��د ْر خ�يرات هذا الوطن
وافريقيا ،ثم ق ّ
م��ن امل��ح��ي��ط �إىل اخل��ل��ي��ج ،وم���ن جبال
ط��ورو���س �إىل ال�����س��ن��غ��ال ،ف��ل��و ُجمعت
هذه ال�ثروات الكبرية ،والكبرية جداً،
و�أنفقت بتقوى اهلل ملا بقي جائع على
وجه الأر���ض ،وتوفر ال��دواء للأمرا�ض
امل�ستع�صية! ولكن ،كما يعرف اجلميع �أن
هذه ال�ثروات الطائلة ت�صب يف خزانة
الغرب ،القليل منها ينفق على �إ�سراف
الأم����راء وترفهم ول��ذات��ه��م ،والكثري،
الكثري من هذه ال�ثروات يذهب ل�شراء
الأ�سلحة الثقيلة منها واخلفيفة لقتل
العربي .وجزء من هذه الرثوات ت�شّ غل
بنوك الغرب والباقي لت�سديد فواتري
للجي�ش الأم�يرك��ي بتكاليف باهظة،
قدر مبليارات الدوالرات..
تُ ّ
يف املناهج الرتبوية ،على �أيامنا ،كنا
ندر�س «ع�صر االنحطاط»؛ ثم جاء من
يلّطف هذه الت�سمية �أو هذا امل�صطلح،
ف�أطلقوا عليه «ع�صر االنحدار» ..ومن
ذلك الع�صر القدمي ،وحتى يومنا هذا،
والعرب ينحدرون� ،أما متى يتوقف هذا
االنحدار ،فالعلم بيد اهلل:
ب���د�أ ال��غ��زو ال�صليبي �أو االحتاللال�صليبي ع���ام 1091م وان��ت��ه��ى ع��ام
1270م.
���س��ق��ط��ت ب���غ���داد ع��ل��ى ي���د ه��والك��و1258م ومن بعده جاء تيمورلنك.
�سقطت غرناطة عام  1492وطردالعرب من الأندل�س.
بد�أ االحتالل الرتكي العثماين عام1516م.

ا�ستمر االح��ت�لال ال�ترك��ي للوطنال��ع��رب��ي �أرب��ع��م��ئ��ة ���س��ن��ة خ�ل�ال ه��ذه
القرون الأربعة .من �سيا�سة الترتيك،
مت نهب خريات الوطن العربي ،وفر�ضت
«ثقافة» التجهيل والأم��ي��ة ،وام��ت�ل�أت
�سجون ال�سالجقة باملنا�ضلني العرب
وح���رم ال��ع��رب م��ن امل��دار���س
الأح����رارُ ،
والعلم ،واحل��ري��ة ،ويف نهاية القرون
الأربعة �سيق العرب ومنهم ال�سوريني
�إىل ح��رب اليمن والتي �سميت بحرب
(ال�����س��ف��رب��رل��ك) ال��ت��ي ُي��ح��ك��ى عنها
العجائب ،ويف �أي��ار ع��ام  1916علقت
تركيا امل�شانق ،و�أعدمت �شنق ًا الأحرار
املنا�ضلني ال�شرفاء النه�ضويني يف دم�شق
وبريوت..
•••
�ستقول يل �إن هذه املعلومات مدر�سية،
و�أنا �أعرف� ،أنك تعرف �أن هذه املعلومات
مدر�سية ،نكررها منذ مئة عام .لكن ،ومبا
�أنها معلومات مدر�سية� ،أ�س�أل بدوريَ .م ْن
حفظ الدر�س؟ ومن �أفاد منه وا�ستفاد؟
علينا �أن نقر�أ التاريخ ،ولطاملا رد ّدت:
«اخ��رج��وا ر�ؤو���س��ك��م م��ن ال��ت��اري��خ ،وال
تخرجوا التاريخ م��ن رو�ؤ���س��ك��م»� .أي،
علينا �أن نقر�أ هذا التاريخ ،ولن�ستفيد من
وعربه .ولي�س من �أجل �أن نقدم
درو�سه َ
االمتحان ومن ثم نرميه.
و�أعرف �أنك �ستذكرين� ،أنه قبل مئتي
عام ،كان �أي�ض ًا عندنا( ،ع�صر النه�ضة)
وكان عندنا رجال نه�ضويون ،تنويريون،
حملوا وطنهم على �أكتافهم ويف قلوبهم،
ودمهم على �أكفهم ،ونادوا بنه�ضة العرب
ك��ل ال��ع��رب ،ففتحوا امل���دار����س ،التي
كانوا منها حمرومني ،و�أ�س�سوا املطابع،
و�أ���ص��دروا اجلرائد ،و�أن�ش�أوا املكتبات،
وفتحوا العقول باجتاه الفن ال�صحيح
بعد الركود واملحل واجلهل ،ف�شجعوا
على امل�سرح.
وها هو ذا ال�شيخ �إبراهيم اليازجي،
يطلق �صرخته ونداءه قائالً:
تنبهوا وا�ستفيقوا �أيها العرب
الركب
فقد طمى اخلطب حتى غا�صت
ُ
فيم التعلل بالآمال تخدعكم
لب
و�أنتم بني راحات الفنا ُ�س ُ
كم تظلمون ول�ستم ت�شتكون وكم
غ�ضب
ت�ستغ�ضبون فال يبدو لكم
ُ
�صرب ًا هيا �أمة الرتك التي ظلمت
احلجب
دهر ًا فعما قليل ترفع
ُ
ونرتكَ ّن عل ُُو َج الرتك تندب ما
قد قدمته �أياديها وتنتحب
و�إىل اللقاء الأ�سبوع القادم
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ال�سراب يف الرهان على ترامب

•د� .سليم بركات
مثلما كانت املفاج�أة يف و�صول ترامب
�إىل �سدة الرئا�سة �ستكون املفاجئة بعد
ت�سلمه ل�سلطاته الد�ستورية ،التي بد�أت
 2017/1/20و�سط �أجواء عا�صفة من
اال�ستنكارات واالتهامات التي �أ�صبحت
خلف ظهر ت��رام��ب بعد ه��ذا التن�صيب،
ال����ذي �سيمكنه م���ن ال���ب���دء يف �إي��ج��اد
امل��ب��ادرات وف��ر���ص العمل ل�ل�أم�يرك��ي ،ويف �أن
يرجع ال�صناعة الأمريكية �إىل ما كانت عليها
من ازدهار ،مبادرات تويل امل�صلحة الأمريكية
على ك��ل م�صلحة بح�سب م��ا �أع��ل��ن م��ن خالل
حملته االنتخابية التي �أطلقها ،و منها بناء
ج���دار ع��ل��ى ح���دود املك�سيك ،ال���ذي يحتاج
�إىل درا�سات بيئية متعمقة ،كما يحتاج �إىل
�إلغاء اتفاقيات قد تخ�سر �أمريكا من خاللها
املك�سيك ،وكندا ،و�أمريكا الو�سطى ،والالتينية,
ومنها انتقاداته للعالقات الأمريكية ال�صينية،
بعد �أن �أزع��ج��ت��ه و�أغ�ضبته م��واق��ف ال�صني
ال�سيا�سية واالقت�صادية انتقادات قد ت�سبب
م�شكالت كثرية لأم�يرك��ا ،وال�سيما �إذا ما مت
ال��ت�لاع��ب ب��ال�����ش��راك��ة الأم�يرك��ي��ة ال�صينية
عرب املحيط الهادئ ،ومنها وهو الأك�ثر �إثارة
وعوده بالتعاون مع رو�سيا ,وا�ستعداده لإقامة
�شراكة مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني،
التي قد ت�ؤدي �إىل رفع العقوبات االقت�صادية
الأمريكية والأوروبية املفرو�ضة على رو�سيا،
�شراكة ت�شري �إليها ت�سمية (ريك�س تيلر�سون)
وزي���را للخارجية الأم�يرك��ي��ة ،حيث جتمعه
مع الرئي�س بوتني املعرفة القوية ,علما �أن
الكثري من �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي ومن
احل��زب�ين اجل��م��ه��وري وال��دمي��ق��راط��ي يعدون
رو���س��ي��ا ت��ه��دي��دا ل��ب�لاده��م ,وه���ذا م��ا ت���ؤك��ده
التقارير اال�ستخبارية الأمريكية التي اتهمت
رو�سيا بالقر�صنة الإلكرتونية ل�صالح الرئي�س
ت��رام��ب .زد على ذل��ك ت�صريحاته املتعلقة
باالتفاق النووي مع �إيران ،الذي هدد ب�إلغائه,
حتى لو اقتنعت الدول الأخرى املوقعة عليه
بعدم هذا الإلغاء .الأمر الذي ترغبه �إ�سرائيل
وت�سعى �إىل حتقيقه ،حتى ولو �سبب لأمريكا
م�شكالت متعددة ،على م�ستوى املنطقة والعامل.
من هذا املنطلق يكون الت�أكيد على �أن ترامب
إ�صغاء للمجتمعات الع�سكرية
�سيكون �أك�ثر � ً
والأمنية الأمريكية ,و�إذا ما حدث ذلك �سيكون
الت�أثري على احللف الأطل�سي و�إ�ضعافه ,كما
�سيجعل �أملانيا �صاحبة الدور الأبرز يف �أوروبا
الغربية ,و�إن ك��ان عليه �أن ينتظر يف مثل
هذه احلالة نتائج االنتخابات الرئا�سية يف
فرن�سا والعامة يف �أملانيا ،والأهم من ذلك كله
هو كيف ينظر ترامب �إىل التحالف الرو�سي
ال�سوري الإيراين ,الذي حقق انت�صارات حلب
البارزة و املف�صلية يف مواجهة الإرهاب،التي
�أتت بالتزامن القريب مع �إطاللته من �شرفة
البيت الأبي�ض وم��ع ت�صميمه على حماربة
الإره���اب ،و�إع�لان��ه �أن��ه ال يدعم معار�ضة ال
يعرفها .علما �أن من يدعم الإرهاب و يحت�ضن
املعار�ضة الإرهابية هم حلفا�ؤه يف ال�سعودية
وقطر وتركيا ،ممن قدموا ماليني ال��دوالرات
لهيالري كلينتون حتى ال ي�صل ترامب �إىل �سدة
الرئا�سة الأمريكية.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا اخل�ضم
ه���و ،ه��ل �سي�صغي ت��رام��ب �إىل اجل��ن�راالت
الأمريكية يف مواجهة احل��روب وعلى ر�أ�سها
مواجهة الإره���اب يف املنطقة ،ويف الطليعة

على املعار�ضة �أن تدرك �أن قادة
الغرب مل ولن يبالوا يف يوم
من الأيام باجلرائم املرتبكة
على الأر�ض ال�سورية وهم
ي�ستخدمونها ك�أداة.
الإرهاب الذي تواجهه �سورية ,حروب بد�أتها
�أمريكا على �أفغان�ستان ومن ثم على العراق،
ومن ثم على باقي دول املنطقة حتت �شعارات
ما ي�سمى الربيع العربي� ...إنه �س�ؤال يخ�ص
الإدارة الأمريكية التي تدير ه��ذه احل��روب
امل��دم��رة اجتماعيا على ك��ل �صعيد وبكل ما
حتمل الكلمة من معنى ،لأنها هي من يدفع
التكاليف وعلى ح�ساب ال�شعب الأمريكي ،كما
يهم ال�شعب العربي بالدرجة الأوىل ،لأنه هو
من تكبد اخل�سائر الب�شرية واالقت�صادية
الهائلة �إىل درجة �أفقدته الثقة بال�سيا�سة
الأمريكية املتجهة نحو ا�سرتاتيجية عميقة
ومعقدة على م�ستوى املنطقة وال��ع��امل ,ومن
ثم م��اذا عن �إي��ران التي ال يرتاح ترامب ال
ل�سيا�ستها وال لقواتها الع�سكرية وهو يحاول
ا�ستعادة اال�ستقرار ل�صالح �أمريكا يف املنطقة,
بينما لديه كل االرتياح ل�سيا�سة «�إ�سرائيل»
وقوتها الع�سكرية .و بالتايل ماذا عن عملية
ال�سالم الفل�سطينية الإ�سرائيلية ,العملية
ال��ق��دمي��ة اجل��دي��دة ،ال��ت��ي ت�سعى الإدارات
الأمريكية لتحقيقها مبعنى هل حتقيقها واجب
على ترامب ,و�إذا كان واجبا هل هو ممكن .زد
على ذلك امل�شكلة النووية لكوريا ال�شمالية
والأكرث �إحلاحا من بقية امل�شاكل الأخرى.
مل ينته ترامب من ت�سمية فريق �إدارت��ه,
حتى يكون التمكن من احلكم على �سيا�سته جتاه
هذه الإ�شكاليات وغريها ،كما �أن فريقه بحاجة
حل�صوله على موافقة من جمل�س ال�شيوخ قبل
�أن يبا�شر عمله ,و�إن كان من املرجح ح�صوله
على ه��ذه املوافقة من قبل املجل�س املذكور،
لأن ترامب �سيتدخل �شخ�صي ًا لهذا املر�شح �أو
ل��غ�يره .الأم��ر ال��ذي �سريبك ق���رارات ترامب
على حد قول اجلرنال(مايكل فيلني) املر�شح
احلايل ملن�صب م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي،
وال�سيما بالن�سبة لـ (ريك�س كلري�سون) مدير
�شركة النفط العمالقة( �أك�سن موبيل) املر�شح
ل��وزارة اخلارجية ,واملتميز مبواقفه الودية
مع رو�سيا ،بعد �أن منحته ميدالية ال�صداقة
يف ع��ام  ،2013و(تلري�سون) ه��ذا ينال ثقة
�أ�صوات مهمة من وزراء اخلارجية ال�سابقني
�أمثال (كونداليزا راي�س) و (جيم�س بيكر)
ووزير الدفاع ال�سابق (روبريت غيت�س) الذي
يجمعهم عالقة م�صلحية مع ال�شركة املذكورة
لأنهم ي�ستفيدون منها .وملا كان (تيلر�سون)
قليل اخلربة ال�سيا�سية وال يحيط بالأهلية
اال�سرتاتيجية للواليات املتحدة الأمريكية
نظرا لعدم خربته بالعمل احل��ك��وم��ي ،فمن
املتوقع �أن تكون الكتلة الأك�ثر ت���أث�يرا على
ت��رام��ب ه��ي كتلة اجل��ن�راالت ,ولي�ست كتلة
ال�سيا�سيني  ،كونهم ميتلكون ت�صورات وا�ضحة
عن املخاطر التي حتيط بالواليات املتحدة

الأمريكية ,كما �إن نزعتهم القيادية ال�صدامية
كجرناالت متنحهم نفوذا وق��درة يف الت�أثري
على قرارات الرئي�س ترامب ,ووزير خارجيته،
الأمر الذي �سيعطل اخلالف الذي كان متفجرا
ب�ين البنتاغون ووزارة اخل��ارج��ي��ة يف عهد
�أوباما ،الذي حدث يف نهاية ال�صيف املا�ضي،
خالف عطل �أي�ضا االتفاق الأمريكي الرو�سي
يف حماربة الإرهاب ,و�ساهم يف تقوي�ض الهدنة
التي �أعلنتها رو�سيا �أكرث من مرة لوقف الأعمال
القتالية على الأر���ض ال�سورية ،وال�سيما بعد
الغارة املجزرة التي نفذتها طائرات التحالف
الأمريكي على مواقع اجلي�ش العربي ال�سوري
يف حميط مطار دير الزور ,وكانت قد �أدت �إىل
اتهام ترامب لأوباما �أنه قد حول اجلرناالت
�إىل حطام ،و�إن �سيا�سته وهيالري كلينتون هي
ما حال دون خطة فعالة للق�ضاء على تنظيم
داع�ش الإرهابي ,ومن بني ه�ؤالء اجلرناالت،
اجل�ن�رال (جيم�س ماتي�س) املر�شح ل���وزارة
الدفاع ،واجلرنال( مايكل فيلني) املر�شح ملن�صب
م�ست�شار الأمن القومي ،واجلرنال (جون كيلي)
املر�شح لتويل وزارة الأمن الداخلي ،واجلرنال
(م��اي��ك بومبيو) املر�شح لوكالة املخابرات
امل��رك��زي��ة الأم�يرك��ي��ة واجل�ن�رال(ج���وزي���ف
دن��ف��وردا) ال��ذي �سيحتفظ مبن�صبه احل��ايل
كرئي�س لهيئة الأركان امل�شرتكة.
ب�شكل ع���ام ي��ت�����ش��ارك ه�����ؤالء اجل�ن�راالت
مبوا�صفات م�شرتكة ,حيث قاتلوا يف الكويت
وب��غ��داد خ�لال غ��زو ال��ع��راق وه��م ي�شرتكون
ب�سيناريو م��وح��د»  ,« 1+4ال��ذي ي�شري �إىل
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي حت��ي��ط ب��ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية� ،سيناريو معد لأن يكون اجلي�ش
الأم�يرك��ي على ا�ستعداد ملواجهة (رو�سيا،
ال�صني� ،إي���ران ،كوريا ال�شمالية ،والتطرف
الإ�سالموي العنيف) ،و�إن كان اجلرنال (مايكل
فيلني) هو الأكرث و�ضوحا يف التعاون مع رو�سيا،
لكنه مهوو�س بفكرة العداء لإي��ران ,وهو من
يتعر�ض اليوم لالنتقادات الأ���ش��د ،وبالتايل
تكون الرتجمة الفعلية لهذا ال�سيناريو من
خالل العمل على زي��ادة ميزانية البنتاغون,
وحجم اجلي�ش الأم�يرك��ي ال��ذي عملت �إدارة
�أوباما على تخفي�ض ميزانيته ل�سنوات عديدة,
الأمر الذي ي�ؤكد بعمق �أن عهد ترامب �سي�سري
يف م�سار خمتلف عما كان عليه يف عهد �أوباما،
ع��ه��د �سي�شهد ح�����ض��ورا ع�سكريا مت�صاعدا
ت�ستلزمه مناطق املواجهة التي ت�شكل خطرا
على الواليات املتحدة الأمريكية بح�سب ت�صور
ه����ؤالء اجل�ن�راالت( يف �شرق �أورب���ا ،يف بحر
البلطيق ،يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،يف ال�شرق
الأو�سط ،يف جنوب و�شرق �أ�سيا )...وهذا كله
يرجح لأن تكون �إدارة ترامب �إدارة انعزالية
تن�أى بنف�سها عن م�شاكل العامل.

ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو هل
�سي�صغي ترامب �إىل جرناالت
�أمريكا يف مواجهة احلروب
وعلى ر�أ�سها مواجهة الإرهاب يف
املنطقة.

م��ن ه��ذا املنطلق ي�ترق��ب ال��ع��امل متغريات
ترامب ال�سيا�سية فيما يخ�ص دعمه لإ�سرائيل
يف بناء امل�ستوطنات ،ونقل ال�سفارة الأمريكية
للقد�س ,وفيما يخ�ص متغرياته ال�سيا�سة
والع�سكرية يف مواجهة الإرهاب ,ويف االعرتاف
بدور اجلي�ش العربي ال�سوري يف هذه املواجهة
بقيادة الرئي�س ب�شار الأ���س��د .زد على ذلك
املتغريات ال�سيا�سية جتاه ال�سعودية وباقي
دول اخلليج التي ال ي��رى فيها ت��رام��ب �سوى
املنفعة وكونها م�صدر ًا للنقود فقط .وعلينا �أن
ال ن�ستغرب مواقف ترامب هذه �إذا �أدركنا دعم
الكني�سة الإجنيلية له ،هذه الكني�سة املت�شددة
يف دع���م �إ���س��رائ��ي��ل ,ويف دع���م اال�ستيطان,
واملتحم�سة لهدم امل�سجد الأق�صى و�إقامة
الهيكل .علينا �أال ن�ستغرب م��واق��ف ترامب
هذه ,وال�سيما فيما يخ�ص املنطقة العربية �إذا
�أدركنا �ضعف البع�ض من العرب املهوو�سني يف
االبتعاد عن عروبتهم وعن م�شروعهم الوطني
القومي ,ويف تدمري �أقطارهم وجمتمعاتهم
يف الوقت ال��ذي ينظر �إليه العامل ل�سيا�سة
ترامب على �إنها لن تخرج عن طريق الر�ؤ�ساء
الأمريكيني ال�سابقني املولعني يف دعم �إ�سرائيل,
ويف ممار�سة ال�سيا�سة العن�صرية والكيل
مبكيالني .وال نبالغ �إذا قلنا �أن هنالك الكثري
من الوثائق امل�سرية التي ت�ؤكد �أن ترامب
�سيقل�ص من التدخل الأمريكي يف �ش�ؤون ال�شرق
الأو���س��ط ،و�أن��ه ال ميتلك حتى اليوم �سيا�سة
وا�ضحة لل�صراع العربي ال�صهيوين ,وه��و ال
يرغب يف ا�ستثمار جيد يف ال�شرق الأو�سط
مبعزل عن �إ�سرائيل ،ولن يوا�صل احلرب على
الإره����اب باملنطقة مب��ع��زل ع��ن ا�ست�شارتها,
و�إن كان �سيعلن احلرب على �سيا�سة �أوباما يف
بداية رئا�سته ,لكنه �سينتهي �إىل االلتزام
بهذه ال�سيا�سة بعد �أن تتال�شى فر�ص ال�سالم
يف املنطقة ,الأمر الذي ي�ؤكد �إخالء ال�ساحة
لرو�سيا وحلفائها يف حماربة الإرهاب.
�إن �سيا�سة جديدة �ستبد�أ يف عهد ترامب,
رمب����ا ت��ت�لا���ش��ى م���ن خ�لال��ه��ا وع����ود حملته
االن��ت��خ��اب��ي��ة ,وال�سيما فيما يخ�ص �أزم���ات
املنطقة ,ويف الطليعة الأزمة ال�سورية ،وعلى
املعار�ضة ال�سورية �أن ت��درك هذه احلقيقة،
لأن الإدارة الأمريكية اجلديدة يف عهد ترامب
لن تختلف عن الإدارات الأمريكية ال�سابقة،
و�ستبقى تتاجر بهذه املعار�ضة حتى يحني
الوقت للتخلي عنها ,وعلى هذه املعار�ضة �أن
تدرك �أي�ض ًا �أن قادة الغرب مل ولن يبالوا يف
يوم من الأيام باجلرائم املرتبكة على الأر�ض
ال�سورية وهم ي�ستخدمونها ك�أداة ،لأن همومهم
يف هذه املرحلة لي�ست هموم معار�ضة التبعية
بل قوة دول الربيك�س بعد �أن تراجعت هيبة
الغرب �إزاء ه��ذه ال��ق��وة .الأم��ر ال��ذي يجعل
لقاء متهيدي ًا ومثمر ًا ي�ساعد
من لقاء �أ�ستانا ً
ال�شعب ال�سوري يف حتقيق �أمنه وا�ستقراره,
لأنه لقاء �سوري �سوري يف�ضل �إيجاد احللول
ال�سيا�سية امل�تراف��ق��ة م��ع تعزيل الإره����اب.
وهذا بدوره ي�ستدعي �أن يقال لهذه املعار�ضة
كفى ت�سو ًال على �أب��واب الغرب وحلفائه ممن
�ساهموا يف �سفك الدم ال�سوري وتدمري �سورية،
كفا لأن م�ستقبل �سورية �سيبقى حالك ًا يف �ضوء
مواقفكم هذه �إن مل تتخلوا عنها بالتخلي عن
ال�سالح وبااللتزام بالوطن و�إن غد ًا لناظره
قريب.

قضايا وآراء
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ورود  ..وجلود..
• ُ�سهيل ّ
ال�شعار
ال يجوز �أن ُتقا�س عقول النا�س وكرامتهم باحلجم واالرتفاع
مر الأي��ام كان ر�أ�س مال
 ,بل باملبادئ واملواقف الكبرية ,فعلى ّ
الإن�سان عقله ,وثروته هي حم ّبة النا�س له.
والنا�س  (( ..كالكلمات  ..منهم الب�سيط  ,ومنهم العميق
 ,ومنهم اللّني  ,ومنهم الطّ ري  ,ومنهم كنبع ماء �أو ثمرة تني
نا�ضجة ,ومنهم القا�سي كال�صخور ,واحلاد كالأ�شواك )).
والبع�ض ت�سكنهم املقابر وهم ال يزالون على قيد احلياة ..
والبع�ض الآخر يبقى ح ّي ًا و �إن ُدفن حتت الرتاب.
والبع�ض كاجلبال  ..ال ت�أخذهم العوا�صف مهما ا�شتدّ ت ,
وبع�ضهم �أ�صحاب مبادئ عظيمة ال يتغيرّ ون و�إن تغيرّ اجتاه
الريح � ,إنهم كالأنهار  ,والنّهر العظيم �سيبقى نهر ًا و�إن غيرّ نا
جمراه  ,والق ّمة العالية �ستظل مرتفعة و�إن �سكن حولها قطّ اع
الطرق  ,وقرا�صنة اجلبال .
قالوا :
النا�س ثالثة :
نا�س ي�صنعون احلوادث  ..و�آخرون يراقبونها  ,والباقون ال
يعلمون ماذا يجري  ,وهم الأكرثية .
ومنهم من قال :
النا�س نوعان نوع كالورود  ..ونوع كاجللود  ..والبع�ض منهم
ينظر �إىل الطني ,والبع�ض الآخر ينظر �إىل النجوم ..
�إن هناك يف احلياة َمن هم دون م�ستوى وروعة احلياة � ,إذا
ح�ضروا ح�ضر معهم الدّ جل والنّفاق  ,و�إذا تكلّموا �س ّمموا �آذان
الآخرين  ,و�إذا جل�سوا �صامتني فاحت من نظراتهم روائح احلقد
واحل�سد .
(( و�إن النّف�س اخليرّ ة ُمكتفية بالقليل من الآداب  ,والنّف�س
ّ
ال�شريرة ال ينجح فيها كثري من الأدب ل�سوء مغر�سها ..ونفو�س
النا�س معادن  ,منها ما يعلو على كل �صد�أ  ,ومنها ما يعلو عليها
كل ال�صد�أ )).
�إن الب�شر كالترّ بة واملاء..
ولكن لي�س كل تربة موحلة �صاحلة لزراعة القمح والزيتون
 ,وال كل مياه جارية �صاحلة لل�شرب  ,فهناك تربة مهما �سقيتها
ورويتها ال ميكن �أن ت�صلح � اّإل بيت ًا للديدان وموطنا ً للذباب
والبعو�ض ,وهنالك مياه ال ت�صلح حتى لغ�سل �أو�ساخ ال�شوارع .
ولي�س كل َمن اغت�سل باملاء وال�صابون �صار طاهر ًا  ,وال كل َمن
�شرب الّلنب �صارت نواياه نق ّية بي�ضاء  ,وال كل َمن كانت �أ�سنانه
وال�سو�س عرف كيف مي�ضغ الطعام  ,وال كل َمن
خالية من النّخر ّ
كانت �أ�ضرا�سه مك�سورة عجز عن ع�ض ّ َمن حوله !.
ولي�س كل َمن امتلك ل�سان ًا عرف كيف يتكلّم  (( ,فالتّعقل
تخرج من
يف احلديث �أهم من الكالم الف�صيح )) فلي�س كل َمن ّ
اجلامعات �صار مثقّف ًا  ,وال كل َمن جل�س وراء املنابر العالية �صار
عالي ًا  ,وال كل َمن و�ضع تاج ًا على ر�أ�سه �صار ملك ًا  ,وال كل َمن
و�صل �إىل الق ّمة كان من �أهل القمم وال�شموخ  ,وال كل َمن �سكن
اجلبال كان من �أبناء اجلبال .
وال كل َمن نظر ر�أى ..
وال كل َمن قال فعل ..
ُيقال:
النا�س كالنّبات  ..البع�ض ينمو مع الزّ من  ..والبع�ض ي�سقط
ّ
ويجف  ,و�إن �أف�ضل تدريب لقلب بني �آدم � ,أن ينحني
ويف�سد
لريفع الآخرين..

مينو�س و�سيال
احلب �شفيع!
ليس هناك ما هو أمتع من قصص الحب والعشق
ف��ي األس��ط��ورة اإلغ��ري��ق��ي��ة ،فالبشر واآلل��ه��ة
يتقاسمون األش��واق إلى الحب والعشق ،وكال
الطرفين يتقاسمان المعاناة ،وض��رورة مراعاة
الظروف ،والقيم والعادات ،وكالهما يريد التستر
على المحبوب والعشيق والمحلوم به وعدم البوح
باسمه أو اإلش��ارة إلى مكان إقامته ،أو األزمنة
التي يوافيه فيها .كما يتشارك الطرفان في
بذل التضحيات ،مهما بلغت ،من أجل الوصول
إلى الحبيب ،السيما إن أصاب َ
قلب أحد العاشقين
ُّ
ٌ
سهم من سهام رب الحب (كيوبيد) .لذلك يظل
الطرفان أيضًا يكابدان البعد ،والهجر ،واألشواق،
وينشدان اللقاء والسعادة .تمامًا مثلما يتوسل
الطرفان إلى من هم حولهم من أجل المساعدة
على استعطاف قلب الحبيب والمعشوق من أجل
االلتفات إلى العاشق والمحب باالستدارة الكاملة.
لهذا نجد أن البشر يرجون البشر واآللهة من أجل
تتميم قصة حب شبوب ،واآللهة يرجون البشر
واآللهة أيضًا من أجل الوصول إلى نهاية حب
سعيدة ،وإن كانت على حساب أحزان اآلخرين.
وقصص الحب اإلغريقية المدهشة كثيرة،
ٌ
وكثيرة جدًا ،وهذه واح��دة منها ربطت ما بين
ً
(سيال) العذراء ّ الجميلة الشابة التي عزفت طويال
عن رجاءات خطابها للقبول بواحد منهم ،وأقامت
في مربع انتظار الفارس الذي يجعل قلبها يضج
مثل أمواج البحر .كانت تنشد الحب ،ال الزواج،
أما الطرف الثاني لقصة الحب هذه فهو القائد
الكريتي (مينوس) ملك جزيرة كريت الذي جاء
إلى مدينة والدها (نيسوس) ملك مدينة (ميغارا)
محاصرًا للسيطرة عليها ،ونهب ثرواتها ،وسبي
نسائها .كان جنود (مينوس) يحاصرون المدينة
من جميع الجهات ،ويحيطونها ويهددونها
بكل الشرور المتوقعة .كانت (سيال) خائفة
على مصيرها ،ومصير والدها ،ومصير المدينة
أيضًا ،لكن هذا الخوف زال من قلبها حين رأت
ّ
يضج
(مينوس) ،القائد الشاب ،الوسيم ،الذي
بالحيوية والنشاط .كانت تراقب تحركاته من
قلعة ُالمدينة ،وكانت كلما رأته هامت
خالل سور
َ
به أكثر ،حتى شغفت به حبًا.
والد (سيال) الملك (نيسوس) لم يكن قلقًا من
هذا الحصار ألنه كان على عهد مع اآللهة بأن
ُّ
ملكه سيدوم ،وأنه سيظل بعيدًا عن المخاطر،
ما دامت ربطة الشعر األرجوانية فوق رأسه ،وقد
ثبتها (نيسوس) على شعره حتى باتت جزءًا
ً
أصيال من شعره ،ومن شخصيته كعالمة مميزة،
وقد أخبرته اآللهة أن مصيره مرتبط بهذه الربطة
ُّ
األرجوانية إن بقيت دام ظل سيطرته وإن زالت
زال! لم يكن أحد يعرف سر هذه الربطة سوى
أهل بيته ،ومن بينهم ابنته (سيال) ،لذلك كان
الملك مطمئنًا إلى أن اآللهة تقف إلى جانبه
وتسانده ما دامت الربطة األرجوانية مشدودة
بقوة إلى شعره ،فهي سره وحرزه الثمينان!
(سيال) لم تعدم وسيلة من أجل لفت انتباه القائد
الكريتي (مينوس) إليها ،فأرسلت إليه الهدايا
مع عرافتها العجوز ،وأخبرته بحبها وهيامها،
وأنها تقدم له نفسها هدية من أجل أن يبعد
جنوده عن مدينة والدها ،وأنها تضع نفسها في
منزلة القربان فداء لهذه الحرب الوشيكة ما بينه
وبين والدها ،لكن (مينوس) لم يقبل بعرضها،
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ألنه َّ
أحس بأن في األمر مكيدة ،فرفضها وتجاهل
طلبها ،وهو ال يدري أن (سيال) عشقته وهامت به
ً
فعال ،وأنه تحت أنظارها طوال الوقت ،وأنها كلما
رأته أكثر عشقته أكثر!.
ولم يكن أمام (سيال) من سبيل إلقناع (مينوس)
بحبها وقد أخفقت كل محاوالتها الستمالته ،إال
أن تطلعه على سر قوة والدها ،أي أن تخبره عن
الربطة األرجوانية ،وحين ّ
صد عنها أيضًا ..وعدته
بها .وإذا ما صارت الربطة األرجوانية بين يديه
فإنه سيدخل المدينة ،مدينة والدها (ميغارا)
بكل السهولة واليسر ،وهنا صمت (مينوس)
ولم ًيقل لها شيئًا ،ألنه كان يود دخول المدينة
عنوة من جهة ،وألن��ه ظن أن في األم��ر مكيدة
من نوع آخر من جهة ثانية .وألن عشق (سيال)
له عصف بآخر ما لديها من حكمة وتدبير ،فقد
جاءت إلى والدها ،وهو يغط في النوم ،وقصت
الربطة األرجوانية ّ
وخبأتها في صدرها ،ثم لفتها
بمنديل معطر ،وأرسلتها مع العرافة العجوز
ّ
التي كان خدمها يدلونها بالحبال إلى إحدى
سفن القائد الكريتي (مينوس) ،فقامت العجوز
بإعطائه الربطة األرجوانية التي هي سر قوة
الملك (نيسوس) ،وقد فرح القائد (مينوس) بها،
لكنه لم يطمئن إلى األمر ،فطلب من العجوز أن
تطلب من (سيال) أن تأتي إليه إن كانت صادقة
في حبها ،فعادت العرافة العجوز لتخبر سيدتها
(سيال) بطلب (مينوس) ،فوافقت (سيال) فورًا،
لاّ
ود ه��ا خدمها بالحبال إلى سفينة (مينوس)،
فرآها وأعجب بجمالها ،وراح يسألها عن هذه
الربطة األرجوانية ،فقالت له إنها صيغة التحالف
ما بين والدها واآللهة ،وهي العالمة على حفظ
ملكه ما دامت هذه الربطة مشدودة إلى شعره،
وإن والدها اآلن بال حول وال قوة ،وأن المدينة
مستعدة للتسليم ألن سر قوة الجنود والملك غدا
خارج أسوار المدينة .عرف (مينوس) الحقيقة
كاملة ،فالمدينة اآلن في يمينه ،وأن (سيال)
عذراء خائفة على والدها ،وتدعي حبه ،ولكن ما
الذي يمنع العذراء التي تخون أباها ،من أن تخون
زوجها ،لذلك استشاط غضبًا ،وطرد (سيال) التي
خرجت تتعثر بأثوابها ،والدموع تغسل وجهها،
عادت كما جاءت ،رفعتها الحبال إلى داخل أسوار
مدينة والدها .وعرفت أن مصيرها غدا من مصير
ّ
المدينة ،ومصير أبيها ،ومصير الشعب كله!
احتل (مينوس) المدينة ،وأخضع شعبها إلرادته،
ونهب ثرواتها ،ثم غادرها مع جنوده ،من دون أن
يعثر على الملك (نيسوس) ،ومن دون أن يسعى
إلى رؤية ابنته (سيال) ،وحين أبحر ولم يسأل عن
(سيال) دفعتها عاطفتها الشبوب إلى أن تقفز
من فوق األسوار إلى داخل إحدى سفن (مينوس)
لتلحق به ،لكن ،وفي اللحظة ذاتها ،انقض عليها
ّ
يحوم في رحابة السماء ،ولم
نسر كبير ،كان
يكن ذلك النسر سوى أبيها الذي ّ
حولته اآللهة
إلى نسر كي ال يقضي (مينوس) عليه ،خطفها
النسر وطار بها عاليًا من أجل أن يرميها من أعلى
نقطة شاهقة في السماء لتالقي مصيرها فوق
الصخور المسننة عقابًا لها ،لكن (سيال) وحالما
رماها أبوها من األعالي ،تحولت إلى طائر آخر ،ألن
إلهة الحب (أفروديت) تدخلتّ ..
فحولت (سيال)
إلى طائر جميل مع أنها خائنة ألبيها ،ألن فعل
الخيانة كان من أجل الحب! والحب شفيع!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قضايا وآراء

امل�ستوطنات الفكرية والأدبية يف الوطن العربي

• نبيل فوزات نوفل

الب��د ب��داي��ة من الإج��اب��ة عن ���س���ؤال هام
وهو  ،ما الأدب ،وما ر�سالته احل�ضارية؟ وما
دور الأدب يف املجتمعات؟ يف الإجابة نقول:
الو�صف املدر�سي احلديث ،ي��درك الأدب على
�أنه:
�- 1سجل الفكر احل�ضاري الإن�ساين.
 -2جملة املعرفة املكتوبة.
� - 3ضد اجلهل
�- 4إنتاج املعرفة ب�شتى �أ�شكالها.
وميكن اعتبار “ملحمة غلغامي�ش” �أول عمل
�أدبي تقليدي ،معروف يف حياة الب�شرية على
هذا الكوكب ،وهي التي �أبدعها �سومري ،يف �إطار
ح�ضارة ما بني النهرين قبل امليالد ب�ألف عام ومت
العثور عليها منقو�شة على  /12/لوحة طينية.
ك��ان الغر�ض من كتابتها ،التحدث عن بطلها
“غلغامي�ش” (ال��ذي عا�ش يف ما بني 2700
و 2650ق��ب��ل امل���ي�ل�اد ال����ذي ح��ك��م مدينة
�أوراك (ال��ع��راق ح��ال��ي�� ًا) .وتتحدث امللحمة
عن طغيان غلغامي�ش ،وكيف ا�ستجاب الإل��ه
ل�صلوات املواطنني املره�صني بطغيان ملكهم
غلغامي�ش ،ف�أر�سل �إليهم رج ًال �شجاع ًا ذا ب�أ�س،
هو �أينكيدو ملبارزة الطاغية ،ومع انتهاء هذه
امل��ب��ارزة دون �أن ينك�شف ال��غ��ال��ب وامل��غ��ل��وب،
�أعجب الطرفني ببع�ضهما فت�صادقا ،فرحال
مع ًا ،وعا�شا مع ًا ،مغامرات عديدة ،خ�صو�ص ًا
قهرهما ال��وح��و���ش ال�ضارية ،التي انت�شرت
ع�بر ال��ب�لاد ،و�أت���ت على عي�ش ورزق العباد.
وعند ع��ودة الفار�سني غلغامي�ش و�أينكيدو،
لأوراك �أع��ل��ن��ت ع�شتار (وه���ي حامية رزق
املدينة) عن حبها لغلغامي�ش وعندما رف�ضها
غلغامي�ش� ،أر�سلت ثور ال�سماء ليدمر املدينة،
عندها قام غلغامي�ش و�صديقه �إنيكيدو بقتل
الثور ،ونتيجة مل�ساهمة �إينكيدو بهذا الفعل،
عاقبه الإله باملوت ،وبعد موت �إينكيدو ،بحث
غلغامي�ش عن احلكيم �أوتنابي�شيتم ،ليتعلم منه
�سر اخللود ،ويف هذا ال�ش�أن قام احلكيم برواية
ق�صة في�ضان مهول (ميكن �أن ي�شبه الفي�ضان
ال��ذي ح��دث مع نبي اهلل ن��وح عليه ال�سالم).
وبعد تردد كبري يك�شف احلكيم �أوتنابي�شيتم
لغلغامي�ش �أن النبات الذي مينح �شباب ًا دائم ًا
ه��و يف ق��اع البحر وب��ن��اء على ذل���ك ،يغو�ص
غلغامي�ش يف امل��اء ليجد ال��ن��ب��ات ،لكن �أفعى
كبرية تخطفه منه ،ويعود مقهور ًا� ،إىل �أوراك
�آخ��ر �أيامه .وميكن اعتبار ملحمة غلغامي�ش
منطوية على ر�سالة �أدب الإن�سانية م�ؤكد ذلك
ما جاء يف الكتب ال�سماوية من ق�ص�ص الأنبياء،
وما هو خالد يف الأدب الإغريقي ،و�آداب الأمم
كلها الح��ق�� ًا .فر�سالة الأدب الأوىل تقول:
ب����أن ث��م��ة� ،إل���ه واح���د ع��ل��ي ،ت��دع��وه مظلوم ًا
في�ستجيب لك ،و�أن لي�س ثمة عمر دائم ،وعرب
حوار الإن�سان مع الإن�سان يتجلى اخلري ،ولي�س
ثمة �شر مقيم ،ما دام الإن�سان مدافع ًا عن اخلري
واحل���ق� ،أو ل�سنا ال��ي��وم بحاجة �إىل ملحمة
غلغامي�ش جديدة ،وعربية خ�صو�ص ًا ،تكرر
ب�صورة ع�صرية .هذه املثل الإن�سانية �إزاء مدنية
القنوع واخلنوع التي جتتث املثل وتزرع اخلنوع؟
وم�������ا ي���ن���ط���ب���ق ع����ل����ى الأدب ي��ن��ط��ب��ق
ع�����ل�����ى ال�����ف�����ك�����ر يف ك�������ل جم������االت������ه.
وال�شاهد العاملي الذي ن�ستمد منه منطق حوار
مقالنا هنا ح��ول دور الأدب الوطني ،يبديه
عمل تول�ستوي ال��روائ��ي العظيم “احلرب
وال�سالم” (ليون تول�ستوي احل��رب وال�سالم
) ال��ذي ك��ان واح��د ًا من املحركات احل�ضارية
الرئي�سة لنهو�ض الثورة البل�شفية الكربى.
فلقد مت��ك��ن ليوتول�ستوي م��ن ت��رك��ي��ز ب����ؤرة
�إب��داع��ه الأدب���ي يف �إب���راز املقولة التالية:
«�إذا كان الأ�شرار ،عرب تاريخ الب�شرية الطويل،

قد متكنوا من حتقيق حتالفات وثيقة فر�ضوا
بها �سيطرتهم على مقدرات النا�س ،وذلك ،رغم
تغايرات م�صاحلهم الأنانية ،فلماذا مل يتعلم
الأخ��ي��ار ،ول��و مل��رة واح���دة يف حياتهم ،هذا
الدر�س ،ويحققوا وجودهم اخلري ،و�سي�سعدوا
ال��ن��ا���س ب���إخ��راج��ه��م م��ن م��ق��ت ال�����ش��ر ال��ذي
َ
بقاءهم ومن��اءه��م عرب ال��زم��ان؟!.»..
يغ�شى َ
ومن يقر�أ “احلرب وال�سالم” تتك�شف لـه �صور
ه��ذه الر�سالة ،حافلة بحقائق حياة ال�شعب
الرو�سي الوطنية والإن�سانية واحل�ضارية.
ورغم قيادة تول�ستوي �أدب املقاومة الرو�سية
الوطنية –الإن�سانية يف ما بني �أف��ول القرن
التا�سع ع�شر وفجر القرن الع�شرين ،ف�أدب قومة
الإن�سان الرو�سي حلريته وخال�صة ووطنه بقي
منغر�س ًا عميق ًا.
من ينظر يف حال الفكر العربي والإ�سالمي
اليوم ال تعوزه الفطنة ليكت�شف �صد�أ �آليات
الفكر العربي املعا�صر وه��ي حقيقة ظاهرة،
جلية كال�شم�س يف حياتنا العربية املعا�صرة.
فالوطن العربي مبعظمه م�ستباح ،ذليل ،مهان،
متخلف ،ف��ق�ير ،رغ��م ال��ث�روات الهائلة التي
يبددها نظام عربي هنا و�آخر هناك .ومع ذلك
تعقد الندوات ،وامل�ؤمترات ،وحلقات النقا�ش،
حول �ش�ؤون ال متت ب�صلة �إىل �شفاء املجتمع
العربي من هذه الأمرا�ض� ،أو الأوبئة احلاكمة،
التي ت�شكلها� .أ�ضف �إىل ذل��ك �أن االرت���زاق،
�أ�صبح من ن�صيب الإع�لام العربي ،الذي يعمل
جاهد ًا ،على ابتكار خمتلف الو�سائل ،لت�شويه
وخنق روح التحرر العربية ،ل��دى الأج��ي��ال
ال�شابة ،وزرع �صد�أ الك�آبة يف نفو�س الأجيال،
التي بذلت الغايل والنفي�س :يف �سبيل �صنع
نه�ضة الأم���ة العربية ،منذ منت�صف القرن
املا�ضي وحتى اليوم .ومما ي�ؤ�سف له �أن حفنة
م��ن الأدب���اء والإع�لام��ي�ين ،وال�سيا�سيني ،قد
�أعجبت� ،أو تطوعت ،من باب امل�صلحة املادية،
�أو ال�سيا�سية ،لإظ��ه��ار �إعجابها ،ومواكبتها
وقيادتها ،التب�شري “حل�ضارة” العوملة .ولي�س
ثمة جم��ال لإن��ك��ار حقيقة ف�لاح “ح�ضارة»
العوملة ،يف اجتذاب معظم الفكر العربي خالل
ب�ضعة ع��ق��ود خ��ل��ت ،وم���ن خ�ل�ال ه���ذا الفكر
متكنت مراكز قوى الهيمنة ال�شمالية من ن�شر
م�ستوطناتها الفكرية يف �أر�ضنا العربية ،لتعيث
ف�ساد ًا ،و�إحباط ًا ،وي�أ�س ًا ،وا�ست�سالم ًا متهيد ًا
للق�ضاء على روح املقاومة ،وثقافة املقاومة.
و”املو�ضوعية ت��دع��ون��ا ل��ل��ق��ول� :أن بع�ض
املثقفني العرب باتوا ي�شكلون حلقة مرتفة،
ت��خ�����ش��ى ت��ب��ع��ات ال��ن�����ض��ال ،وحت���ر����ص على
م�صاحلها وامتيازاتها ،وت�ستعني وال �أري��د �أن
�أق���ول ت�ستقوي ب��ال��ق��وى اال�ستعمارية على
�أوطانها ،و�أنظمتها الوطنية .وهذا ما ي�ؤكده
ح��ال الكثري م��ن املفكرين واملثقفني العرب
حيث ب��د�أن��ا نعي�ش حالة التعاطي ال�لا�أدب��ي
مع الق�ضايا الوطنية والقومية ،فتحت راية
ح��ري��ة ال����ر�أي وال��ت��ع��ب�ير وخ��ا���ص��ة يف جم��ال
الأدب ،ب��د�أن��ا نلمح ذل��ك ،متنا�سني ما ل�ل�أدب
من مهام وطنية كبرية .ولقد �صور الدكتور
علي عقلة عر�سان حال بع�ض املثقفني العرب
ب�صورة بارعة ودقيقة ومو�ضوعية بقوله:
“�إننا نتعر�ض لأ�شكال من ال��ع��دوان ،والغزو
الثقايف ،والتهديد بالقوة ،وميار�س علينا �أنواع
م��ن الإره����اب ال�صهيوين ال��غ��رب��ي ،يف الوقت
ال��ذي تنمو وتع�شع�ش بيننا حركات وتيارات
تعمل ع��ل��ى ت�����ش��وي��ه ث��ق��اف��ت��ن��ا ،وح�����ض��ارت��ن��ا،
وديننا ،وهويتنا القومية ،وهي حركات ميولها
الغرب اال�ستعماري وال�صهيونية ،والكثري منها
حتركه املخابرات الأمريكية ،لإف�ساد لغتنا،
وثقافتنا ،وذوقنا ،ومعايري قيمنا يف كل جمال،

و�شجعت ت��ي��ارات �أدب��ي��ة وفنية تخريبية يف
ال�شعر والفن والنقد الأدب��ي ،وما زالت ،تعمل
لإف�ساد ال��ذوق ،وامل��واه��ب ،واملراتب الأدبية،
والفكرية ،والفنية ،هذا �إ�ضافة �إىل ما ت�صدره
وت�شيعه بو�سائل خمتلفة من �إنتاج فني وفكري،
وم���ا ت���روج ل��ه م��ن ع�لاق��ات و���س��ل��وك ،ي����ؤدي
�إىل تخريب ال�شخ�صية الثقافية ،و�إ�شاعة
االن��ح�لال يف �أجيالنا ،والق�ضاء على متا�سك
ال�شخ�صية الثقافية لأمتنا العربية ،وهي
تعمل الآن على �إعادة النظر باملناهج الرتبوية،
والتعليمية ،ال �سيما ما يت�صل من ذلك بالرتبية
الوطنية وال��ق��وم��ي��ة والإ����س�ل�ام ،وب��ال��ت��اري��خ،
وك��ت��ب ال��ع��ق��ي��دة ،بحجة م��ق��اوم��ة الإره����اب؟
( د.ع��ل��ي عقلة ع��ر���س��ان ،ج��ري��دة الأ���س��ب��وع
الأدب��ي ،دم�شق احت��اد الكتاب العرب�،ص،17
العدد ،794ت����اري����خ 2002/2/2م)
ولقد ك�شفت الكاتبة فران�سي�س �ستورز يف كتابها
“من الذي دفع للزمار” ).من الذي دفع للزمار؟
فران�سي�س �ستورتورز �ستونور،ترجمة كامل
يو�سف ح�سن) ال��دور التخريبي للمخابرات
الأم��ري��ك��ي��ة يف ت�صنيعها ،و�شرائها لأق�ل�ام،
و�ضمائر ،بع�ض الأدب��اء واملفكرين والفنانني،
وت�شويه قيم ال�شعوب ،وح�ضارتها ،ون�شر ثقافة
اال�ستالب ،متهيد ًا لتحقيق �سيا�سة العوملة ،التي
هي الأداة الرئي�سية لإم�براط��وري��ة الظالم
امل��ت��وح�����ش��ة ،ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة
وامل���ؤ���س��ف �أن الأف��ك��ار املعادية ق��د وج��دت يف
“امل�ستوطنني” من العنا�صر امل�شبوهة يف الداخل
�ضالتها ،ف�أطلقتهم لت�سويق �أفكارها هذه ،بدء ًا
من �شعارات التطبيع مع العدو« ،والواقعية”،
مرور ًا بالأن�سنة ،وانتهاء بالت�ساوي ،والت�آخي.
وت�ستخدم ال�صهيونية والإمربيالية الأمريكية،
كل الأ�ساليب ،للإيقاع بفري�ستها ،من خالل
تنظيم املنزلقات للمثقفني ،وتركيب الفخاخ
ل�ل�إي��ق��اع بهم ،وحتويلهم �إىل دم��ى ،حتركهم
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،باجتاه الأكذوبة
املر�سومة “ثقافة ال�سالم» .وق��د ُغطي هذا
املنزلق ب�شعارات براقة �أخ��اذة ،مثل �إن�سانية
الثقافة ،وكونيتها ،وعامليتها ،وم�شاعيتها.
وميكننا القول� :أن ما يخطط له �أن�صار العوملة
بالن�سبة ل�ل�أم��ة العربية ه��و تدجني العقل
ال��ع��رب��ي ،ون�سف الفكر القومي م��ن ج���ذوره،
واالعرتاف بثقافة االغت�صاب ،والقتل ،والتفوق
احل�ضاري امل��زع��وم ،ول��ذل��ك �أقيمت جتمعات
ثقافية ،غربية ال�صناعة والت�صنيع ،منها:
جماعة كونبهاغن ،وجماعة القاهرة من �أجل
ال�سالم ،وجماعة احلوار ال�سلمي ،وجماعة من
�أجل ثقافة �إن�سانية ،وجماعة الثقافة ال�شرق
�أو�سطية ،وجماعة ثقافة بال ح��دود� ،إ�ضافة
�إىل فروع انبثقت منها مثل :امل�سرح الإن�ساين،
والرتجمة املتبادلة ،وروابط امل�صطلح النقدي
الأدب���ي اجل��دي��د ،وجماعة امل���ؤرخ�ين اجل��دد.
حيث ج��اء نعيقهم املب�شر ب��ان��ف��راط العقد
العربي ،وم�سح الذاكرة العربية ل�صالح الغزاة،
وبالتايل ميكننا و�صف واق��ع املفكرين العرب
اليوم ،ب�أنه واقع مت�أزم حق ًا! وقد كتب الكثري
من املفكرين واملثقفني يف �أ�سباب هذه الأزم��ة
ون�شري هنا �إىل �أه��م الأ���س��ب��اب التي �أو�صلت
املفكر العربي �إىل ه��ذا ال��واق��ع املهني وه��ي:
- - 1حم����اول����ة امل��ف��ك��ر �أن ي��ج��م��ع بني
ط���رف�ي�ن م��ت��ن��اق�����ض�ين ،ث���ق���اف���ة م����وروث����ة،
وث���ق���اف���ة م��ع��ا���ص��رة يف ���ص��ي��غ��ة ح��ي��ات��ي��ة.
ول��ك��ن��ه ال زال ح��ت��ى الآن ال ي��ع��رف كيف.
 - 2التناق�ض يف ال�سلوك الأخ�لاق��ي بني
طرائق ال�سلوك ،وطرائق العي�ش ،التناق�ض بني
املبادئ املعلنة وال�سلوك املتبع ،وهو ما ي�سميه
البع�ض “بالنفاق القبيح” الذي ميلأ حياتنا.

 - 3ه�������روب امل���ف���ك���ري���ن م����ن وظ��ي��ف��ت��ه��م
احل��ق��ي��ق��ي��ة يف ال��ت��ق��ي��ي��م وال��ن��ق��د وال��رف�����ض
وع���دم ال��ق��درة على التعمق يف حتليل وفهم
امل�����ش��اك��ل� ،إىل ج���ان���ب ال���ك���ذب وال����ري����اء.
 - 4حتول بع�ض املفكرين �إىل �أذناب لل�سلطة،
يطبلون وي��زم��رون مبنا�سبة ودون منا�سبة.
- - 5عدم وجود حوار حقيقي بني املفكرين
�أنف�سهم مم��ا زاد م��ن تفتتهم وت�شرذمهم.
- - 6زح���ف ال��ت��ك��ن��وق��راط��ي�ين ع��ل��ى م��واق��ع
ال�سلطة مما �أدى �إىل �ضعف الت�أثري الفعال
ل��ل��م��ف��ك��ري��ن و�أ����ص���ح���اب ال������ر�أي احل��ق��ي��ق��ي.
���� - 7ض����آل���ة م�����س��اح��ة احل���ري���ة والأم�����ن
وال��دمي��ق��راط��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة.
- - 8تغليب املنظور الق�صري على املنظور
البعيد يف تفكري املفكر العربي بحيث يعالج
م�شاكل يومية ولي�ست ق�ضايا ا�سرتاتيجية.
- - 9املوقف من الأ�صالة واملعا�صرة الذي
�أدى �إىل التنازع بني رف�ض الغرب على امل�ستوى
ال�سيا�سي وتقبله على امل�ستوى احل�ضاري،
والتنازع بني تقبل فكرة التحديث ،وتعزيز
القيم الوطنية ،وفقدان االرتباط بالتقاليد،
�إىل جانب انت�شار النظرة التجزيئية للأمور،
واالغ�تراب عن الق�ضايا الأ�سا�سية للمجتمع
وامل��ع��ت��ق��دات ال��وط��ن��ي��ة ،وف��ق��دان االرت��ب��اط
باجلماهري ،و�سطحية التنمية االجتماعية،
واال����ض���ط���راب ال���ف���ك���ري ،وال�����س��ل��وك��ي ،مما
�أدى �إىل ���ض��ع��ف ف��اع��ل��ي��ة ودور امل��ف��ك��ري��ن.
- - 11حم������اوالت �إع������ادة ت�����ش��ك��ي��ل املفكر
ال��ع��رب��ي ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت�شكليه ب���روح
ال��ق��ي��م امل���ادي���ة وال���روح���ي���ة االن��ف��ت��اح��ي��ة،
الطفيلية ،ون�����ش��ر ال�لام��ب��االة ال�سيا�سية،
وتزييف ال��واق��ع ،والت�سرت عليه� ،إىل جانب
ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ت�����ص��ي��ب ال��ن��ا���س ب��ال��ع��ج��ز عن
التفكري واالن�شغال ب�أفكار وم�شاكل الآخرين
قبل االه��ت��م��ام مب�شكالت املجتمع العربي.
 -12ان��ت�����ش��ار اجل��ه��ل والأم���ي���ة يف املجتمع
ال��ع��رب��ي ،وت��خ��ل��ف ط���رق ال��ت��ع��ل��م وان��ت�����ش��ار
ال��ع��ادات البالية التي تعادي العلم وغريها.
 -13النظرة �إىل ال�سلطة ،حيث �ساد االعتقاد
ب�أن على املفكر �أو املثقف �أن يكون معاديا دوم ًا
لل�سلطة ومعار�ض ًا ،وبعيد ًا عنها ،مما �أفقده
دوره يف �صنع القرار وامل�شاركة ،واقت�صر دوره
فقط على النقد .وب��ال��ت��ايل فمالمح امل�شهد
الفكري العربي ،تثري الرعب والقلق من حيث:
 -14وج����ود رم����وز �أ���س��ا���س��ي��ة م���ن منظري
الي�سار اجل��ذري واملتطرف ،انقلبوا ر�أ�س ًا على
عقب متعوذين ب��احل��داث��ة الغربية م��ن �شر
�شياطني “الوحدة” و”القومية” و”التمرد»
و”املقاومة”� .أن���ه���م حت���ت ���ش��ع��ار حم��ارب��ة
“ال�سلفية” يدافعون عن “ال�صهاينة العرب»،
وحت���ت ���ش��ع��ار حم��ارب��ة ال��ت��خ��ل��ف ،مي��ار���س��ون
العدمية ،ب�أب�شع م��ا تكون عليها املمار�سة.
ال ن��دري من �أي��ن �أ�صابت ه���ؤالء ه��ذه النوبة
“احلداثوية” فرق�صوا على حبال �سريك
كوبنهاغن �إنهم بذلك ميار�سون ا�ستبدال ثقافة
ال�صمود واملقاومة ،والقيم الأ�صيلة ،بالثقافة
العقيمة ،م�ستغلني ال��واق��ع ال��ذي انتهى �إىل
حالة يرثى لها ،من حاالت التفريط بالثوابت
وملفات القمع ،والقهر ،والنهب .وبالتايل من
�أجل �أن يكفر كل املفكرين بكل القيم العربية،
وي�سقطون يف مطب “العوملة» و”احلداثة”
و”ما بعد احلداثة” ،وغريها وااللتحاق ب�شكل
مبا�شر �أو غ�ير مبا�شر ،مب��رك��ب “ال�صهاينة
العرب” بالإ�ضافة �إىل الأ�صوليات الدينية
العقيمة الغارقة يف الكهوف و�سراديب الظالم،
وال��ت��ي تتخفى حت��ت ع��ب��اءة ال��دي��ن ،لتمار�س
انتهازية �سيا�سية قميئة.

قضايا وآراء
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• �أو�س �أحمد �أ�سعد
" ن��ح��نُ ال ن��ع��زف �أو نغ ّني
وح�سب ،نحنُ ن��ر ّب��ي الإن�سان
ون�سمو بروحه "
�أ�شبه بتمهيد

الفن احلقيقي ال يطمئن للتعريف
ّ
القا ّر،لأنّه �صنو التّجريب  ،واحلر ّية،
واخللق .والق�صة الق�صرية باعتبارها
�سليلة هذا البهاء اجلميل واملتغيرّ يف
طبيعة وجوهر الفن ،تنتمي �إىل هذا
ّمرد الواعي .لذلك كرثت تعاريفها،
الت ّ
ب�ين �شكل تقليدي  /مقدمة وح��دث
و�شخ�صية حمورية وخامتة � /ضمن
ّ
حبكة �أدب��ي��ة يت�صاعد فيها احل��دث
ثم يتدحرج نحو خامتة
�إىل ذروت��هّ ،
وح��ل��ول�.أو لعب ع��ال مي�سك الأدي��ب
خ��ي��وط ح��دث��ه مب��ه��ارة �أدوات�����ه ف��ـ "
ت�شيخوف" ذاك الرمز الرائد الكبري،
كان يلغي مقدمة احل��دث ونهايته وال
يبقي ���س��وى ج��زء منه دون �أن يقود
حمددة .كذلك فعل كلّ من
�إىل نهاية ّ
" �إدوارد اخلراط،جميد طوبيا "..
وغريهم " حيث قاموا بتفتيت احلدث
وال��ل��غ��ة وبعرثتهما يف ال��ب��ن��اء الكلّي
للق�ص ،ليغدو ���ص�يرورة متدحرجة،
ّ
ح��ام��ل��ه��ا الأ���س��ا���س��ي م��ق��درة الأدي����ب
الإي��ه��ام�� ّي��ة والإق��ن��اع��ي��ة ،ومل يعد
التّمركز حول نقطة بعينها موجود ًا
وانتفت البداية والنهاية وحت ّولت
�إىل بنى مرتا�صة ومت�سل�سلة برتابطات
نف�س ّية ووحدات �شعور ّية� " .أدجار �آلن
و�سم الق�صة
بو الرائد العاملي الآخر" َ
الق�صرية بـ " وح��دة االنطباع " و�أنها
تُقر�أ بجل�سة واحدة و" �سومر�ست موم
" قال هي " قطعة من اجلمال" و"
فور�سرت" و�صفها بـ " العن�صر احلكائي"
حددها بحجم الكلمات .
و" موزكي" ّ
ولعلّ تعريف الباحث املغربي " �أحمد
املديني" ي�شمل ك��ل ه��ذه ال�����ش��ذرات
بقوله � / :أنها تتناول قطاع ًا عر�ض ّي ًا
م��ن احل��ي��اة،حت��اول �إ���ض��اءة جوانبه،
�أو ت��ع��ال��ج حل��ظ��ة وم��وق��ف�� ًا ت�ست�شف
�أغوارهما تاركة �أثر ًا وانطباع ًا حمدد ًا
يف نف�س ال���ق���ارئ ب��ن��وع م��ن الرتكيز
واالق��ت�����ص��اد....ك��م��ا �أن الأق�صو�صة
تبلغ درج��ة من القدرة على الإيحاء
والتغلغل يف وجدان القارئ كلما ح ّومت
بالقرب من الر�ؤية ال�شعرية /
ببحر ما �سبق �سرنكب زورق املجموعة
ع�صة بحر" �إ�صدار احتاد
الق�ص�ص ّية " ّ
الكتاب العرب لعام 2016م .مبتدئني
قراءتنا بـ" العنوان"
ال���ذي ل��و ُق��ي َ
�����ض ل��ه ب��الّ��ت��م ّ��دد لكان
ع�صة بحر /حيث نرى
التّايل / :احلياة ّ
الق�صد ّية يف �إفقاد اجلملة اال�سمية
ملبتدئها " احلياة " بهدف خلق املفارقة
�����ص��دم��ة .نعم نحن نفتقد احلياة
وال ّ
احلقيقية يف ظرفنا احلايل .هكذا جنح
زجنا يف لعبة
الكاتب منذ البداية يف ّ
العنوان ،الذي عك�ست مر�آته ما نعي�شه
يومي على كامل اجلغرافية
��وت
من م ٍ
ّ
ّنا�ص ّي ًا
ت
العنوان
�
أ
اتك
��د
ق
.و
ال�سورية
ّ
على امل�أثورات ال�شّ عب ّية ،املحفورة يف
ع�صة القرب"
الذاكرة  " :بعد املوتة ّ

و"كامل�ستجري من الرم�ضاء بالنار" "
و"من حت��ت ال ّ��دل��ف لتحت امل��زري��ب "
ن�ص الواقع احلايل ك�إطار
وتنا�سل مع ّ
زمكاين يجري فيه احلدث .فما نحياه
ع�صة القرب،
بغياب احلياة الآمنة هو ّ
فع ً
ال ،وهنا تكمن املفارقة الأوىل التي
تلفتنا �إىل ج�سامة احلدث .واملفارقة
الثانية ت���أت��ي م��ن ت�����ض��ا ّد م��ف��ردتّ��ي "
البحر وال��ق�بر " ف����الأول ب�ش�ساعته
والثاين ب�ضيقه  ،و�إذا ما فا�ضلنا بني
احلالتني �سرنى عمق الهوة وات�ساعها
حيث البحر ال�شا�سع حت��ول �إىل قرب
ال يت�سع جل�سد ال�سوري وعمق م�أ�ساته
،بعد �أن توزّع ج�سده و�أ�شال�ؤه على كامل
م�ساحة الوطن والعامل حتى �ضاق به
ال��ك��ون.وت��واط���أت ال�سيا�سة وم�صالح
ال����دول ،م��ع ان��ح��دار ال�ضمري العاملي
وتر ّديه �إىل احل�ضي�ض بتحويله �إىل
�سلعة جمان ّية يف �سوق املحا�ص�صات.
كما اختار الكاتب عنوانه العام من
عناوينه ن�صو�صه الفرعية لي�س ّيده
على الن�صو�ص الثمانية التي حتتويها
املجموعة ،ليكون م��ع��اد ً
ال فجائع ّي ًا
ل��ك��لّ م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى �أر�����ض ال��واق��ع
احلقيقي .فالن�صو�ص تغرف جميعها
م��ن ب��ئ��ر امل��ع��ان��اة ال�����س��وري��ة ،ال��زم��ان
واملكان والأح��داث املكثّفة كلها ت�سرد
احلكاية ال�سورية الدامية لل�شّ خ�ص ّيات
املفجوعة ،مبا �آلت �إليه الأو�ضاع .حيث
ب��دت كما الواقع �،شخ�ص ّيات من حلم
ودم و�أ���ش�لاء متطايرة وق��د جتولت
كامريا ال�سارد بذكاء بني �شتى امل�شارب
الفكرية وال��ت��ي��ارات املختلفة التي
توجهات �أبطال الق�ص .وكان
عك�ست ّ
بذلك �أق��رب �إىل املو�ضوعية ولذلك
" �أمتدح الوزير الأديب" مبا هو فيه.
لأنّنا مل ن�ألف ذلك من م�س�ؤول ،فكيف
�إذا كان �أديب ًا �أي�ض ًا؟!
ّ
الن�صو�ص:
بق�صة" جارنا والديك " كما ب�أغلب
ّ
ال�صراع
ق�ص�ص جمموعته يعك�س الكاتب ّ
الأزيل بني القبح واجلمال بكلّ �إ�سقاطاته
ال�����س��ي��ا���س�� ّي��ة واالج��ت��م��اع�� ّي��ة وال��ف��نّ��ي��ة
والثقافيةّ ال��رم��ز ّي��ة حيث م��ا �إن جنح

احللم بالتّحقّق "افتتاح املتحف املدر�سي"
حتى كرثت ف�ؤو�س الهدم والتّقوي�ض ،ذاك
�����ص��رح ال��ذي مثّل للكثريين م��ن حم ّبي
ال ّ
ثقافة احلياة مالذا تعوي�ضي ًا تهفو �إليه
الأرواح لتلملم جراحاتها وتبتدع اجلمال.
وقد حاول اعتماد كائنات �أخرى لتتقا�سم
البطولة م��ع ال�شخ�صيات كـ" ال��دي��ك "
م�ؤكّد ًا على �ضرورة احرتام روح الطبيعة
اخل�يرة و�أن تعود النفو�س �إىل طبيعتها
الإن�سانية املفتقدة وهاهي عبارة مكتوبة
وحب
اخلم" ت�ستقبلك بب�شا�شة
على باب " ّ
ّ
�،أورده����ا الكاتب على ل�سان احليوانات
الأل��ي��ف��ة ت��ق��ول� / :صديقي الطفل �أن��ا
و�إي���اك �شركاء يف ه��ذا ال��ك��ون� ،أن��ا و�أن��ت
نحب اهلل ،الرجاء ،ال تر ِم الطعام الزائد
ّ
يف �سلّة املهمالت� ،أطعمني �إياه /ولكن هل
حق ًا مازال يوجد طعام فائ�ض عن احلاجة
يف ظ��روف��ن��ا احل��ال��ي��ة ؟ �أم �أن الكاتب
الرموز امل�ستذئبة
يحاول �أن ي�ؤن�سن تلك ّ
التي تعالت على ج��راح ال�����س��وري ومنت
كفطريات متوح�شة على ج�سده وروحه!.
ثم هل يع ّول عليها حق ًا ب�أن تعود كائنات
ّ
ط ّيبة ،وه��ل كانت بتاريخها كلهّ �سوى
قوى ا�ستغالل وتخريب؟ وهاهي ان�سجام ًا
م��ع طبيعتها الوح�ش ّية والتّخريب ّية ،
ت��ه ّ��دد ب���إل��غ��اء املتحف،على ل�سان �أح��د
رم��وزه��ا ،معلّلة ال�سبب بانزعاجها من
�صوت الديك ال��ذي ي�صيح يف وقت نومها
الثمني  ،وقد ر�سم الكاتب بذكاء مالمح
هذه ال�شّ خ�ص ّية اال�ستعرا�ضية ،حيث ويا
للمفارقة !� .أغنية " علي الديك" هي
رنّ��ة " موبايلها" بينما تنزعج من نداء
ال�سارد هام�س ًا/ :
الديك احلقيقي  ،يقول ّ
وديكنا يذكّره ب�صوت الر�صا�ص واملدافع
الرمز الطّ فيلي
الثقيلة !! /ومل يت�أخر ّ
عن تنفيذ وعده :لتحرتق لوحة اجلمال
التي خلقتها مبادرات ك��ادر فني متط ّوع
،بالتّعاون مع جهود مئات التالميذ .من
بقايا م��واد م�ستعملة ،حم ّو ً
لة �إ ّياها �إىل
موا ّد �صديقة للبيئة ولت�شكّل بعد ًا جمال ّيا
��ب
وام���ت���داد ًا ب�صري ًا ير�سخ ثقافة احل ّ
والتّ�شارك ّية ،بدل الهدم اخل��راب .هكذا
ت��ر ّم��د امل��ك��ان وتناثرت �شظايا اللوحة
،كذلك اح�ترق م�ستودع الكتب املدر�سية
ب���إح��دى �ضواحي دم�شق.و�ألقي القب�ض

ن�ص بيت
على" املا�س الكهربائي" ! .يف" ّ
املو�سيقا" ي��دن��و الكاتب م��ن حميم ّيات
البيئة الدم�شقية ككناية ع��ن بيئات
وتتحرك �أحداث الق�صة
الوطن املختلفة
ّ
يف م�سارين متوازيني ـ م�سار اال�ستهالك
وم�سار الأ�صالة ـ كما بطلتها " �سوزانا"
تفاعلت معها �أنا ب�شكلٍ خا�ص ،ملا
والتي
ُ
يف مالحمها من ت�شابه مع ابنتي " �سوناتا"
ح��ت��ى ب����أح���رف اال���س��م،وااله��ت��م��ام��ات
املو�سيقية ،والروح ال�شفافة التي عانت من
طغيان ثقافة اال�ستهالك على كل �شيء
.فقد حت ّول بيت املو�سيقى الذي كان ي�ضم
�أجمل الأ�شرطة لرموز الغناء والطرب
العربي الأ�صيل �،إىل حمل �إك�س�سوارات
و�أدوات جتميل ،وم��ع ذل��ك ظ��لّ الكاتب
ينت�صر لروح الفن ور�سالته االجتماعية
املهم�شني ب�آن .قائ ً
ال
واجلمالية ولق�ضايا ّ
على ل�سان �أ�ستاذ املو�سيقى  / :نحن هنا
ال نعزف �أو نغنّي وح�سب ( )..نحن نر ّبي
الإن�سان ون�سمو بروحه ( )...املو�سيقى
لي�ست للنخبة كما ي�شاع عنها ،قد يكون
ال��ف�لاح �أول م��ن �سمع مو�سيقا الطبيعة
وال�ص ّياد �أول من غنى له البحر. /ويف
اخل��امت��ة يعلن ال��ك��ات��ب ان��ت�����ص��اره ل��روح
بالفن  / :هل �سمعت �أو
احلياة امل�شبعة
ّ
قر�أت على امتداد حياة الإن�سان عن �آلة
.وبق�صته "
مو�سيقية قتلت �إن�سان ًا ؟/
ّ
الو�صية" ن��رى ذات امل�سارين يتوازيان
من جديد /م�سار الثقافة البطرياركية
ال�سائد ،وم�سار القيم الأنثوية املهزوم/
ّ
هاهي البطلة املتعلّمة ال ت�ستطيع اخلروج
من ربقة القيم والأعراف الذكور ّية التي
تهيمن على بيئتها ومتنعها من التنف�س
،لت�صبح �شخ�صية مزاجية متقلبة نزقة
خائفة،مهددة بالقتل ب�أي حلظة �إذا مل
ّ
متتثل للأعراف  ،تكاد ال تثق ب�أحد،ت�سعى
ج��اه��دة ل�لان��ف�لات م��ن قب�ضة جالديها
دون جناح يذكرٌ � /أخ �أ ّم ٌّي ،مت�سل ٌّط ي�سعى
لتزويجها مم��ن يريد و�أم تنت�صر لقيم
الذكورة كتعوي�ض عن قهر ا�ستالبي حما
�شخ�صيتها وجعلها تتماهى مع قامعها،
ال�ضح ّية ب��ع��امل �أك�ث�ر �إن�سانية
وحت��ل��م ّ
،و�أقل �ضيق ًا من قرب ،حيث نلم�س �شذرات
الق�ص.
قهرها تتوزّع على كامل تفا�صيل
ّ
تقول  / :هذه الأر���ض املت�شقّقة عط�ش ًا
لوعي خمتلف،لرجال خمتلفني ،لنظام
اجتماعي خمتلف،الأر�ض املنهكة ب���أول
دم يف ال��ت��اري��خ�،أول دم ب���إرادة رجل ،كما
وال���دم �صنوان . /ورغ��م
ل��و � ّأن ال��رج��ل
ّ
الق�صة ف� ّإن الكاتب جنح
يف
كثافة الدراما
ّ
بدفق من ال�شاعر ّية ،يقول :
بتطعيمها
ٍ
 /ال ت�شبه ال�صباحات بع�ضها البع�ض،بل
يخ�صه،لكلّ
لكلّ �صباح معجم ال�ضوء الذي
ّ
حرف من ال�صباح هم�سه وجهره وحقيقة
لثغته يف الروح ورمبا ه�سي�س �شمعته /..
�أو  /مل تكن فاتنة ..تكمل �أول رفيف
لروحها يف ذلك ال�صباح /وال �أرى �ضرورة
حلرف اجلر هنا .
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تح ّية

لخريف �آخر
ٍ
�أوراقٌ

�إلى روح المنا�ضل المطران هيالريون كبوت�شي �إيالريون كبوجي..

•علي جمعة الكعـود

•د .عي�سى ال�ش ّما�س

ٌ
متاخمة
ؤادي
حلدود ف� ْ
ووجهتُها
روحي ..
�صوب
َ
ْ
تنادي
أملي
على � ْ
ينا�صرها
كي
َ
ُ
وامل�سافة بني دموعي
وبني مفاتنها
� ُ
ال�شوق ..
ألف م ْيلٍ من
ِ
رب
تع ُ
ج�سر عذابي
َ
ً
خيمة
لكي تب َتني
يف فيايف �أ�سايَ
وتتلو بيان ًا
يق�سمنُي
ِّ
و�صلٍ وبينْ ٍ
بني ْ
�أنا املتحدِّ ُث
با�س ِم جراحي
ْ
لهيب
ويف
خلجاتي ٌ
ْ
ونزْ ٌف

وقد ع ّبدَ احلزنُ

بحجم حنيني �إليها
ِ
مدايَ مبرمى هواها

درب
آخر ٍ
� َ
جرحي
على خدِّ
ْ

ملَلِم رداءك واغتبط  ،وا�صنع لنا
فجر ًا جديدا..
َ
�صليبك راهب ًا متع ّبدا ،
واحمل
ً
حر ًا  ،عنيدا .
،
ال
ومنا�ض
ّ
فدائي ..بلى !
قالوا :
ٌ
فخر لنا نهوى احلديدا..
ٌ
خاب الطغاة وظلمهم ..
َ
فالزاحفون �إىل القيامة � ،أق�سموا :
ال يرهبون َ
املوت  ،والتعذيب ،
والوعد الوعيدا ..
كانت قرابني الفداء ت�ضيء يف كفيك ،
تقتحم احلدودا ..
ُ
وحتطّ م القيد الذي ن�صبوه حولك ،
لن ي�سودا ..
ما �أنت �أول راهب يف �أ ّمتي ،
ك�سر القيودا ..
َ
قد كان قبلك يف امل�سيح منا�ض ًال ،
با�سم ال�سال ِم  ،معانق ًا هذا الوجودا .
بالنعيم ،
فليمطر الرحمن روحك
ِ
كرم ًا...
ُم ّ
يبقى �سالحك م�شرع ًا ،
با�سم العروبة  ،معلن ًا :
نهوى اخللودا !!...

• علي فرحان الدندح
�أو ُقلْ ..
ُكنتُ �أرى مبنامي
ني
ور َد اجلانب ِ
يتبع ظِ ِّلي
ُ
نحو َّ
“ال�شيبان ِّيةِ “
ُ
حيث ال ُ
ّليل
ُيدا ُر كقهو ِة جنٍّ
ني
من نُ�صي َب ْ
باتوا الوارث َ
ني
خليوط َّ
م�س
ِ
ال�ش ِ
والبيل�سانِ
يف َّ
فر�س
الط ِ
ريق بال ٍ
�سيف
بال ٍ
و ح�صانٍ م ِْن ُغبا ٍر !!!
أعتاب ِّ
َّ�صر
تل الن ِ
عندَ � ِ
اعي الذي با َع
ر�أيتُ ال َّر َ
القطي َع
و غاد َر َ
ف�صل احلِدا ِد
لي�شرتيَ الزَّيتَ
النباتي
َّ
و الزَّع َ
رت ،
ُعا�س ،
�سافر يف ٍ
زورق م ِْن ن ٍ
ُي ُ
�ضجر
و
ْ
تعب ُكلُّها احلياةُ
و ُينادي ٌ “ :
“ !!!
يف َّ
ريق
الط ِ

و�ساريتي
ْ
� َ
احلب �أطرافها
أ�شعل ُّ

ُكلُّ ما فيها
أرواح !!!
بال � ٍ
ٌ
َ
جتمع
قرابة
فهناك
ُ
�أه َلها و اجلدار،
ٌ
َ
جتمع
قرابة
وهناك
ُ
طينَها والبذار
و ال ُ
أر�ض تبكي َم ْن عليها
حلي
عجب ًا ٍّ
�أدر َكتْهُ املن َّي ُة
مرتني !!!
ّ
َ
باح
يف وجه ذاك َّ
ال�ص ِ
ُتطال ُع َك الدَّ ُ
القروح
مامل و
ُ
َ
ُ
الغياب
فاحتة
تطالعك
ِ
و� ُ
خامتة
ألف
ٍ
أ�شباح الآهاتِ ،
ل ِ
�أو �أ�شبا ِه اجلروح !!!

• حممود حمود
ال�شهب
ر�أيتها يف �سمائي ترق�ص
ُ

بحرها..
فتهاوتْ على ِ
أنزوي
� ْ
وجدي
يف �سفينةِ
ْ
وحيد ًا
جراحي
وتكوي
ْ
ُ
ُ
بح ٍر نفتْهُ
اخلرائط
ملوحة ْ
الريح..
عن بكْر ِة
ِ
عـر
مايل �سوى ال�شِ ِ
�أُ ْديل �إليهِ بحز ْ
ين
لأفر َغ
روحي..
أكيا�س
� َ
ْ
قلبي
�أنظّ ف ْ
املرتاكم..
القلق
من
ِ
ِ
�أكتب:
دمعتي
ها
ْ
�أعلنتْ
�أنّها �سوف ُتهمى �أخري ًا

ف�صلُ الحدادِ
و ما يف َّ
ريق �سوايَ
الط ِ
ت�سرب َلتْ ح�صا ُه بال ُق َبلِ ،
و َّ
ال�شوقُ يز�أ ُر يف ُخطوتي
تن�ساب هي الأخرى
كانتْ
ُ
كالنَّب ِع اخلجالنِ !!!
ر�أيتُ َّ
يء بالّال�شيءِ
ال�ش َ
بيوت
يحدِّ ُثني عن ٍ

هذي بالد
بني حمدان باقي ٌة

تثب
ومت ً
ال اجلو �أفراح ًا بها ُ
فتغلبه
الغيم �أحيان ًا
راق�ص
ُت
ُ
َ
ُ
ين�سكب
الغيم � ّإما الغيم
وتدفع
َ
ُ
ُ
تكف دموع ًا كالندى �صرحت
حين ًا
ّ
عجب
ت�صف �شموع ًا �أمرها
حين ًا
ّ
ُ
ق�صب
جذالنةٌ بانت�صا ٍر روحها
ٌ
الطرب
اللحن فيها بال حزنٍ هو
ُ
� ْإن
تر�سم الكون �أقوا�س ًا ملونةً
ِ
ينت�صب
على جبني الرثيا احلب
ُ
�شيء يفزعها
الكون � ْأن ال
تع ّلم
َ
َ
واللهب
الق�صف
تعاظم فيها
و�إن
ُ
َ
ُ
العزم � ْأن يف
ت�ؤكد
الدرب �سائرةٌ
ِ
َ
ال�شهب
�إىل النجوم ومن �شهبائها
ُ
هذي بالد بني حمدان �صامدةٌ
يعت�صب
باحلق
و�سيف دولتها
ّ
ُ
قد ع ّلم ال
أجنبي الدر�س من زمنٍ
ّ
أبية للعلياءِ
تنت�سب
هذي ال ُ
ُ
الدم ي�سكنها
عطر
اجلريحة
هذي
ُ
ِّ
ُ
ن�سب
عطر وال
وال ميوت بها
ٌ
ُ

يف َّ
ريق �إىل َم ْن جئْتَ
الط ِ
مقربتي
مي�شي النها ُر ك�سيح ًا
فم تنو ٍر
م ِْن ِ
ُ
ني ْ
�سج ْر
منذ عا َم ِ
مل ُي َ
ُ
ي�شحذ ع�صا ُه
خربة
�آ ٍه  ..على
ٍ
البنجاب
كانتْ َكتلَّ ٍة مِنَ
ِ
جتمع َ
فتية القو ِم
ُ
ماطر
يوم
ٍ
ع�صر ٍ
َ
يتالقطونَ كنو َز َم ْن َم ُّروا
و قدْ ت�س َّم َرتِ العيونُ
يف َّ
ريق وجدْ ُت �أ ِّمي !!!
الط ِ
وهي تخبرِ ُ ين
ني
ُعدْ يا ُب َّ
و ال ت ُعدْ
�إال �إ َّ
يل

راعدة
ولل�سماءِ تع ّلي ال�صوت
ً
ينكتب
الفخار بها التاريخ
لها
ُ
ُ
قيم يف ال ِ
أر�ض باقيةٌ
�شهبا�ؤنا ٌ
القبب
ظل �أبناءها حتنو هي
ُت ّ
ُ
لها
ال�صدارة يف الوجدانِ من قِ دمٍ
ُ
واحل�س ُب
إقدام
هي املنارة وال
ُ
َ
عزائمهم
الرجال �إذا قُ ّد ْت
هي
ُ
ْ
تكت�سب
إقدام
فمن �صخو ٍر بها ال
ُ
ُ
رب حمتقر ًا
تقول ملن
ُ
الع َ
ي�ستهني ُ
واخليب
إفال�س
ويف ر�ؤا ُه ان�ضوى ال
ُ
ُ
كرام وما ك ّنا لكم ُلعب ًا
�إنا
ٌ
اللعب
مع الكرمي لدهرٍ ينتهي
ُ
نفاخر من دهرٍ بعزتنا
�إنا
ُ
عرب
و�إننا و�سط كبدٍ لل�سما
ُ
ظل منت�صب ًا
�أكرِ م
ٍ
أبي ّ
ب�شعب � ٍّ
حلب
كالطودِ �أكرم بها ر ّيانةً
ّ
ُ

قصة
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ٌ
عبد جل�س
في�صل خرت�ش
�أل��ق��اين �أح���د الأق���رب���اء ف���وق ال�سرير،
ب�����س��رع��ة ام���ت�ل��أت ال��غ��رف��ة ،ك���ان ال��ن��ا���س
ي�ترمن��ون بالبكاء  ،هنا جتل�س الأخ���وات
ال�شقيقات ،و�أمامهن يجل�س الرجال ،رجالهن
 ،و�أمامي يف الواجهة يجل�س الأ�شقاء الذكور،
ُيجل�سون زوج��ات��ه��م  ،و�أن���ا كنت �أح���دق يف
�سقف الغرفة � ،أفكر فيما م�ضى ويف احلا�ضر
وامل�ستقبل � ،أن��ظ��ر �إليهم ن��ظ��رة رع��ب  ،ف�أجد
املو�شح ذات��ه  ،الن�ساء ي�شهقن ب��دم��وع جافة ،
والرجال �صامتني ال حول لهم وال قوة  .زوجتي
تطوف على اجلميع ،توزع القهوة وال�صمت يلفها،
ت�ساعدها بع�ض الفتيات ال�صغريات من بناتهن .
كنت �أموت  ،وكلما فتحت عيني �أراهم يف جل�ستهم
تلك ،الن�ساء مي�سحن دموعهن والرجال يعقدون
�أيديهم يف حروجهن � ،أ�شعر �أن درب ًا �إىل ال�سماء
مفتوح ًا و�أنا �أتابع ال�سري فيه � ،أتعرث لكني �أم�ضي .
قال قائل منهم � :إنه يحت�ضر  ..فحدجته بن�صف
عيني متمتم َا ب�صوت غري م�سموع « �آه « فجاءت
�أختي ال�صغرى �إيل وغطت جوانبي باللحاف،
و�س�ألتني �إن كنت �أحتاج �شيئا  ،فما �أجبت  .حني
ذلك عادوا �إىل �سريتهم .
َ
كنت قد بد�أت بال�سعال فجرا  ،وانطلقت به �إىل
املقهى � ،شاهدين �أحد الأ�صدقاء الأطباء ،فقال:
عليك �أن تفح�ص نف�سك � ،إن هذا ال�سعال ال يب�شر
بخري  .ظللت �أ�سعل  ،ومل ي�شكل املو�ضوع �أهمية
رجلي مل
عندي  ،ال بل �إنني انكف�أت يف البيت ،لأن
ّ
تعد حتملني � ،أوكما قال �أحد ال�شعراء خماطباَ
�صديقته� :إن يل ج�سم َا لو توك�أت عليه النهدم .
كنت �أمتنى لو �أن ه�ؤالء النا�س يرتكوين م�ستلقي َا
�أبوح لنف�سي مبا ت�شتهيه  ،هل �أرفع �صوتي و�أقول
لهم� :إنني �أحت�ضر� ،أ�أقول لهم �إنني �أقبل �أيديكم
جميع َا ودون ا�ستثناء � ،أن ترتكوين ومت�ضوا� .أريد
�أن �أبقى وح��ي��د َا ،حتى زوجتي خذوها معكم.
لكنُي مل �أ�ستطع رفع �صوتي ،بل �إنني مل �أ�ستطع
�أن �أفتح فمي  ،و�إمنا نظرت �إليهم بن�صف عيني ،
ثم �أغم�ضتها .
ذهبت �إىل الأطباء  ،حللت الدم والبول� ،ص َورت
�صدري � ،أجمع الأطباء على وجود مر�ض ال�سل
 ،وبع�ضهم ي�شتبه بذلك املر�ض اخلبيث  ،هنا مل
تعد رج�لاي تقويان على حملي ،ومت نقلي �إىل
البيت ثم و�سدت يف ال�سرير هم غادروا  ،اما �أنا
فقد �صرت كورقة يف مهب الريح ،وغادرين عقلي
متام َا � ،صرت �أفكر يف املو�ضوع ذاته ،حتى و�صلت
�إىل ما �أنا عليه  .كرث ال��ز َوار  ،وجاء الأقربون
والأباعد  ،والأبعد منهم  ،و�أنا ملقى على ال�سرير
الحول يل وال قوة .بع�ضهم يبكي عندما يراين،
خا�صة الن�ساء منهم ،وبع�ضهم الآخر  ،يقول  :ال
حول وال قوة �إال باهلل  ،وبع�ضهم ي�صمت  .و�أنا
كنت �ألوك ه�ؤالء النا�س ثم �أب�صقهم خارج فمي .
انت�شر املر�ض اخلبيث يف كل ج�سدي  ،وعلى
ذلك فقد �أ�صبحت �ساعاتي معدودة  ،غفوت الآن
 ،ب��د�أت �أرى الأ�شياء رمادية  ،كل �شيء رمادي
 ،الغرفة وم��ا بها � ،أ�شكال النا�س ،الأق��رب��ون
،البعيدون  ،كلهم �أراه��م بلون رم��ادي  ،ثم بد�أ
اللون الرمادي ي�صبح قامت َا ثم �أ�سود فاحت َا ثم
قامت َا � ،أ�صبح اللون الأ�سود يطغى على كل �شيء
يف الغرفة  .لقد مت الآن  ،قاموا بعملية الدفن
 .و�أر�سلوا �أخ��ي ال�صغري �إىل مكتب دف��ن املوتى
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•فرا�س حممد احلميدي
 ،والأك�ب�ر منه �إىل حفار القبور ،ها قد ب��د�أت
�إجراءات الدفن  ،اجلميع بد�ؤوا يبكون �إ َما علي
�أوعلى �أحد �أقاربهم  ،جا�ؤوا ي�سلمون علي واحد َا
وراء الآخ��ر  ،الن�ساء �أو َال ثم الرجال  ،الن�ساء
يبكني �،أما الرجال فال  ،و�أنا الح�س وال حركة ،
ميت متاما  ،حني ذاك فتح الباب على م�صراعيه
 ،و�سمعت رجال يقول ب�صوت مرتفع :اهلل و�أكرب
 ،ثم اندفع �صوت قوي يحذر النا�س من ملذات
الدنيا ويرغبهم يف العامل الآخ��ر ،وم�ل�أ املكان
�صوت القر�آن ،نه�ض اجلال�سون حويل  ،و�صلني
�صوت يقول :لقد جاء �أه��ل مكتب دفن املوتى ،
و�ضعوا طاولة طويلة يف املمر  ،نقلوين �إليها ،
ثم خلعوا ثيابي � ،أحدهم قام بتغ�سيلي  ،و�آخر
�ألب�سني الكفن  ،و�آخ��ر و�ضع العطورات ما بني
ج�سدي والكفن  ،كنت �أ�سمع �صوت بكاء الن�ساء
وعويلهن  ،ب�سرعة حملني النا�س  ،و�أ�صبحت يف
داخل التابوت � ،صدحت امل�سجلة التي يف ال�سيارة
ب�صوت القر�آن الكرمي  ،امتلأ ال�شارع بالنا�س ،
بع�ضهم ركبوا ال�سيارات وبع�ضهم انطلق م�شي َا ،
ونظر َا �إىل �أن املقربة قريبة  ،فقد و�صلنا ب�سرعة
� ،أنزلوين من ال�سيارة � ،أنا وتابوتي عند اجلامع
القريب  ،ثم �أخذوا ي�صلون علي  ،تركوا �سياراتهم
واندفعوا يحملون التابوت على �أكفهم  ،كانوا
يكربون  ،وكان املقرئ يقر�أ �سورة « ي�س» ب�صوت
مرتفع  ،و�ضعوين �أنا والتابوت يف مكان عال� ،صلوا
علي �صالة امليت  ،ثم اندفعوا باجتاه القرب الذي
�سي�صبح م�أواي لزمن ل�ست �أعرفه  ،و�صلنا القرب،
كان هناك حفار القبور يعمل وريثما ينتهي قر�ؤوا
ب�صوت واحد بع�ض الآي��ات الق�صرية ،تداولوين
فيما بينهم  ،و�أنزلوين يف احلفرة ال�صغرية التي
�ستكون بيتي منذ اليوم  ،نزل معي �أحد الأقرباء،
تلقفني منهم� ،سطحني على �أر���ض القربَ ،
فك
�أربطة اخلا�صة ،املقرئ الي��زال يقر�أ واجلميع
خلفه ي��رددون� ،س ّوى قريبي القرب مبا يالئمني
و�صعد �إىل الأعلى  ،و�ضعوا الطوابق فوقي ثم
لي�سوها بالطني  ،وب���د�ؤوا يهيلون ال�تراب على
الطوابق التي فوقي« ،عبد جل�س» كل �شيء يف
ظالم  .ويبقى وجه ربك ذو اجلالل والإكرام .
�صافح النا�س بع�ضهم للتعزية ثم جتمعوا حول
القرب  ،حفار القبور وجماعة دفن املوتى وقفوا
على ط��رف القرب  ،اجلماعة الذين كنت منهم
�أح�ضروا الكرا�سي وبع�ض ال��ط��اوالت ال�صغرية
وفر�شوهن حويل � ،أق�صد حول القرب  ،جل�سوا
فوق الكرا�سي  ،قرئت بع�ض ال�سور الق�صرية  ،بعد
ذل��ك ان�برى واح��د منهم  ،وق��ف بجانب ق�بري ،
و�أخرج كمية من الأوراق وراح يتلوا عليهم  ،ب�أنني
كنت �أوفى الأوفياء و�أخل�ص الأ�صدقاء  ،الأمهات
مل تنجب �سواي  ،ومل يعرف التاريخ �أرحم مني
 ،و�إنني حي يف قلوبهم ووجدانهم  ،ف�صرخت من
داخل قربي � :أنا ميت  ،ارحموين  ،يا عباد اهلل
 :ميت  ،واهلل العظيم �أنا ميت  .حني ذلك جاءين
�صوت من بعيد �شق الظالم و�ضربني �صفعة على
خدي  ،اهتز لها كل ج�سدي  ،وقال :عبدٌ جل�س .

�أ�صبحتُ زائر ًا دائم ًا لعبد اهلل يف عيادته ،وكلّ م�ساءٍ �أُ ِّ
ح�ض ُر القهوة،
�أذه��ب �إىل عيادته� ،أ�شرب تلك القهوة معه� ،أُح��دث��ه� ،أ�س�أله ،فقد كنت
�أُح ُ��ب كالمه وحديثه على الرغم من احلزنِ القاب ِع ب َ
ني كلماته ،الحظت
كتاب من احلجم ال�صغري على الطاولة ،مل يكن
يف زياراتي املتكررةِ ،وجو َد ٍ
الكتاب الوحيد على الطاولة ،لكن ذلك الكتاب ،كان ُيرافقُ عبد اهلل دائماً،
َ
ُ
اعتقدت ب�أنه يقر�أه،لكن
حتى عندما ِيغ ِلقُ عيادته ،ي�أخذه معه ،يف البداية
طول املدة الزمنية التي رافقه فيها الكتابَ ،ت ُ
ُ
دل �أنَّ ارتباطه بذلك الكتاب لي�س
جمرد قراءة،بل �أعمق من ذلك � ،س�ألتُ عبداهلل� :أرى هذا الكتاب معك دائم ًا�،أمل
تنته من قراءته؟!
ِ
ٌ
م�شاركة �صغرية مني.
ف�أجاب :بلى ،لكن هذا الكتاب لأبي  ،وفيه
كيف.....؟!ٌ
يف هذا الكتاب ،يوجدُ جملة كتبتها ح َني كنت يف ربيعي التا�سع ،وهذه اجلملة
ً
ر�سالة كتبتها لوالدي يف َ
�صراحة فيه.
ذلك الوقت ،كما ُذ ِك َر ا�سمي
جزء من
ٍ
ٌ
ُ
ُ
يوم
ة
ظهري
يف
ال�شم�س
و�ضوح
وا�ضحتني،
عيني
يف
والف�ضول
ة
احل�ير
كانت
ِ
ٍ
�صيفي� ،أقول هذا لأنَ عبداهلل ر�أى َ
ذلك بو�ضوح ،فقد بادرين وقال :ال ت�س�أل،
�س�أحكي لك احلكاية من بدايتها ،حدثت تلك الق�صة يف بداية الت�سعينيات من
القرنِ املا�ضيُ ،
بلد عربي ،طلب ًا للرزق ،ومن �أجلِ حت�سني
حيث
�سافر �أبي �إىل ٍ
َ
�أحوالنا املادية املتدهورة ،واقت�صر توا�صلنا معه على الر�سائل املكتوبة ،وكانت
هذه مهمتي ،فوالدتي ال تعرف الكتابة ،و�أخوتي �أ�صغر مني ،وال ي�ستطيعون
كتابة الر�سائل ،كنت �أب��د�أ ر�سالتي دائم ًا بجملة”حتية طيبة ،وبعد”.....
ً
ُ
ر�سالة جديد ًة له.
أكتب
،تعلمتُ هذا الأ�سلوب من �أبي،
و�صرت كلّ ٍ
�شهر � ُ
ر�شفة من فنجان القهوةَ ،
ً
ف�ش ُ
عرت �أنَّه عاد
�سكتَ عبداهلل عن الكالم ،و�شرب
طف ًال �صغرياً ،ف�س�ألته:
هل َت َ
وفق والدك يف العمل هناك؟! هل �أ�صبحت �أحوالكم �أف�ضل؟!
فتابع حكايته:
ً
تحُ
يف احلقيقة مل قق تلك الرحلة لوالدي �شيئا ،بل زادت تعبه وفقره �أكرث،
كدجاجة عمياء تلتقط طعامها حتت
�ش�أنه �ش�أن من الحظ له يف الدنيا ،فكان
ٍ
�أقدام الثعلب ،فافرت�ش ال َ
أر�ض والتحف ال�سماء يف غربته ،وراح يعمل �أي �شيءٍ
ح�ضر معه من املال �أك َ
رث مما �أخذه يف بدايتها،
تي�سر له ،وحني عا َد بعد �سنة مل ُي ِ
َ
وك�أنك “يا �أبو زيد ما غزيت”.
�س�ألتُ عبداهلل ثم ماذا حدث بعد ذلك؟! و�أين م�شاركتك؟!
فقال :وبعد عودته كتب ق�صته يف تلك الرحلة ،و�أعطاها عنوان”القا�شور”،
و�س�أقر�أ لك هذا املقطع من الق�صة.
�صفحات ،بطريقة جتعلك تدرك �أنه يعرف
فتح عبداهلل الكتابَ ،قلَّ َب ب�ضع
ٍ
الكتاب حرف ًا حرف ًا ،ثم راح يقراُ(( :مل ي�ض ّيع عبداهلل وقته ،بل �سار باجتاه
َ
�سوق ال�سمك بحما�سة ،وك�أمنا ح�صل للتو على �سمكاته املتلألئة كالكنز ،بل لقد
جرى �أحيان ًا جري ًا،حينما عاد �صوت فرا�س يرتدد يف داخله ب�ضجيج مكتوم:
 بابا ،ماما مري�ضة!......ار�سل لنا ولو قلي ًال من النقود))!......حني انتهى من القراءة ،كانت دموعه جتري على خده جري ًا............
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ولوال
عين
ت�شتكي

وماذا يف حياتي قد جنيت
�سوى �أين على نف�سي جنيت
على ع�شب ال�سراب بنيت حلمي
�صحوت فلم �أجد ما قد بنيت
ك�سهم ال�ضوء م ّر العمر خطف ًا
ك�أين قد �أتيت وما �أتيت
وها �أنا �ضائع بيني وبيني
وال يوم ًا �إىل نف�سي اهتديت
وبيتي يف اخليال ميد ظ ًال
ك�أين لي�س يل يف البيت بيت
�شموع الورد بني يدي جتري
ملاذا كلما �ضحكت بكيت.
ولكني �س�أفرح ملء حزين
ب�أين قد بد�أت وما انتهيت
�أنا املحكوم بالأمل املندى
نفاين ال�شعر يف وما انتفيت
و�شيطاين الرحيم مالك روحي
�إذا ما الغيب غاب ..له ا�شتكيت
يفاجئني بعودته ك�أين
لأول مرة معه التقيت
�أنا بي معجب ..و�أعوذ مني
لع�شتار اخليال لها انتميت
ويل عنب بغار الكرم منه
فيطلب ود خمري �أين كنت
وتع�صرين عناقيد املعاين
بخمري ال بخمرتها انت�شيت
ن�شاز يف الن�شاز �أنا وظلي
مييل على هواه حيث ملت
وبو�صلتي ت�شري �إيل دوم ًا
وتلفظني اجلهات �إذا انحرفت
وظني كلما اختلت خطاه
توازن ماء عقلي وا�ستويت
يزوغ بي اخليال فال �أراه
�إذا ما الظن ح ّلق بي هويت
يدب على ع�صا الفو�ضى يقيني
ولوال عني �شكي ما ر�أيت
جناحي لي�س فيه �أي عيب
�سوى �أين �أحلق ما ا�ستطعت
وما يف زورقي عطل �سوى �أنه
ما اختل بي �إال جنوت
لكم يف «ال�صاحلية» هام قلبي
نهلت من اجلمال وما اكتفيت
حمام دم�شق يبني يف �ضلوعي
م�آذن لل�صباح بها احتميت
عناقيد الأ�صيل ك�ؤو�س �ضوء
�إذا داخ اخليال بها �صحوت
ترف علي �أجنحة العذارى
ف�أ�شعر �أنني يف الربح طرت
ت�صابيت على كرب ولوال
ولوعي باجلمال ملا غويت
جمعت ب�سلتي �أنهار عمري
رويت بها احلياة وما ارتويت

قمر �صغير م�ؤن�س
• فادية غيبور
قمر �صغ ٌري قد
لو كان يل ٌ
الكلمات
براعم
ي�ضيء
ِ
َ
ُ
ي�ؤ ُن�سني...
أفتح َ
ن�صف �أوراقي و�أنثرُ ها على اجلدرانِ ..
ف� ُ
�أن ُ
رثها
الطفولة..
حكايات
يف
أوغل
و�
ِ
ني
منذ عمر من حن ْ
لو �أن يل وجه ًا قدمي ًا كان ير�سمني..
عينيه يف زمن
ويرحل بني �أمداءِ الغيوم ف�ألتقي
ِ
قدمي
ٍ
كان ُي�ؤ ِن�سني..
الطفولة..
ويرك�ض يف م�ساحات
ِ
كم دللته ..وجعلته عمري القدميَ..
ترنيم جارتنا
العبقي� ..أو
ومو�سمي
ِ
َ
ّ
تغني طفلها الأول..
ّ
تداع ُب وجههُ الورديّ ُ ..ت�ضحكهُ ..
تقب ُلهُ ِ ..
َ
في�ضحك
ُ
عامر باحلب ..حت ِمله..
كلما ه ّلت
ٍ
بوجه ٍ
ُ
دغدغه ..و..
ُت
رب هذا الكون �أنْ يحبو ..و�أن مي�شي ..و�أنْ
ت�س�أل ّ
أوراقه الأوىل ..يط ّرزها بلثغته..
مي�ضي �إىل � ِ
م ..ا ..ما ..ماما ..وبابا كان ي�سمعهُ
َ
ال�سيوف
يعاتبهُ  ..يداعبهُ  ..يدلهلّ وميت�شق
اخل�شب!..
من
ْ

قمر �صغ ٌري..
لو كان يل ٌ
قد ّ
ي�ضيء
النوافذ ..كي
يطل من
ِ
َ
تربع َم الأزها ُر يف ح�ضن الربي ِع ..مي ّر بي وجه ًا
ُ
به ّي ًا
ُ
ّ
واملواعيدُ
العا�شق
قلب
ز
ته
تزال
ال
..
القدمية
َ
ِ
ال�صديانِ
َ
حالية املعاين..
الكلمات
إليه ..فيقر�أ
ِ
�أو ..ت�أتي � ِ
ثم مي�ضي!
كيف مي�ضي؟
والوجو ُه ٌ
ُ
الع�شاق ما زالتْ تر ّت ُب
ور�سائل
ندية..
ِ
اليومي! ..هل ي�أتي؟!..
طق�سها
ِ
ّ
�سيجيءُ ..
ير�ش ُف َ
بع�ض قهوته..
بلى..!..
ُ
ي�ساو ُرها..
الع�شاق
مبو�سم
ت�ضج
أوراق
�
بع�ض
ير ّت ُب
ِ
ٍ
ّ
ِ
ٌ
أ�شواق يا وطني! ..ع�شقتُ تراك
ل
ا
من
قافلة
ِ
وكانَ
العربي� ..أغنيتي ..ومل
عب ُريك
غر
من ِ�ص ٍ
ّ
تذب ُْل!..
�أنا  ..ما زلتُ �أقر�ؤها..
الريح �إن هبتْ على وطني..
�أناجي
َ
على بيتي
البعيد ..ومل �أجدْ
ِ
وطن ًا بدي ًال� ..أو..
َ
احلبيبة
ينتظر
�شراع ًا موغ ًال يف البح ِر
ُ
َ
يوم ..كان � َ
أجمل من
�ضفاف الكونِ
ِ
ذات ٍ
ري ال�صغرية وهي ُت ْ�س ِرف
الع�صاف
وله
من ِ
ِ

الغياب!..
يف احل�ضو ِر ..ويف
ْ
َ
نوافذ لهفتي..
اليفاعة ..يا
اهلل! يا عم َر
ِ
الكف� -أبد�أنَ القراء َة� ..إنني � ُ
قارئات ّ
أ�شتاق
يا
ِ
ً
ً
التالل..
وجها م�شرقا قرب
ِ
الزمن املو ّر ِد ثم �ألق َ
ني الو َد ْع!..
وارق�صنَ يف
ِ
ْ
بالوجد والأحال ِم ..ما من
هوذا ..يعبئ �صدْ ِره
ِ
رق�صة للعائدين �إىل
بالقبالت..
املنازل والكروم ..فيزرعون الوجه
ِ
�شوق
من ٍ
ْ
جميل..
لهف
ومن ٍ
هوذا� ..سي�أتي ..والنجو ُم ت�ضيء دروبهُ  ..حتى
القم ْر
�أين القم ْر؟!..
�أين النجيمات ال�صغرية يف ال�سح ْر؟!
أريج امل�شتهى �إبانَ  -ثرثرة ال�سم ْر!..
�أين ال ُ
َ
احلراب..
ما كانَ يل وطن متزّقهُ ال�سيوف وال
َ
وطنيُ ..
أعارب والزمَنْ !..
أقارب وال ُ
متزقهُ ال ُ
الرجال املبدعينْ !� ..إ ّي َ
اك
ما كانَ يل �إياك يا زمن
ِ
يا زمنَ
البطولة
حكايات
الطيبة ما كان يل �إال
الوجو ِه
ِ
ِ
ِ
والندى..
غدت � َ
ربا ُه� ..إنّ �أ ّمتنا ْ
أحالم..
أ�ضغاث � ٍ
ُ
ْ
اخلائبة!..
ني
تهرول يف ال�سن ِ

�ساد ٌر وجع الحجر
•رائد الفرا
ُ
يالحق
�سيبد�أُ الرمح
َ
أنفا�سك
�
ينغر ُز
عميق ًا
بحفيف اخلطوات
َ
دمعتك
ي�ؤازر
امل�سرتخيةَ
يف تالوة الزحا ِم
ُ
حيث ت�ستعري الأجما ُد
َ
ري
زقزقة الع�صاف ِ
بهرجات املط ِر
ِ
لتل ّونَ
وجهَ
املعارك
ِ
وت�ستك ُ
ني
لن�ص ِر احلياة
لهم�س
ِ
ْ
غيبوبتك الأزلية..
فانت�شر
املوج
كتنهدات ِ
ني
حتى ال تت�شح ب�أن ِ
الفو�ضى
َ
توابيت
وتتوغل ..يف
ِ
اكت�شافنا
فال ..حدود لرمادنا
و�إن..
�أ�صابتنا الغ�شاوةْ..
� ٍآت..
من حكايات ال�ضياءِ
كالع�شق
جاحم ًا..
ِ
َ
يداهمكُ ..
هتك
اغرتابنا
ُ
احلنكة
فتنام
م�أخوذةً
ري
بوجو ِم الأ�ساط ِ
فهل..
تزهر لنخو ِة
ُ
الرتاب
رب
وغفو ِة العن ِ

ثم ..تقر ُع
بحد�سكَ
اخلزف
ترانيم
ِ
َ
َ
لتنبعث� ..شم�سنا
كاللونِ
الف�سيف�ساء..؟
يف ت�ألق
ْ
أبواب �إ�سطورتكَ
افتحَ � ..
ملوج التجلي
ِ
تغنى..
بربي ِع الفيايف
واعطني..
تلك الرغبة
التي تذكرين
باغت�صاب الأ�صاب ِع
لإ�شارات اال�ستفها ِم
تقطر �أج�سادنا
فمباح..
ٌ
ُ
حني..
ي�شاك�س لوركا
	�أوابد الغج ِر
ويحلم ..حتى حني
االحت�ضار
�أن ي�شاهد غرناطة
للمر ِة الأخرية..؟
عائدٌ ..
من حيث اختارك
املنفى..
لت�صلب ..ك�أبجدية
حبلى
الهارب
بخياالت الزمن
ِ
دوامات النيا�شني..
من
ِ
امل�سربل
وال�ضجيج..
ِ
الهداية
ب�شا�س ِع
ِ
للتمرد
�أو ال�ستقراءِ  ..احلق
فاحتة ال�صالة
وده�شة املو�سيقى
فت�سامى..
منزه ًا

�أي ..خ�شو ٍع

تنداح..
ُ
تتو�سدُ ..
�شاخم ًا..

كا�شتعال الذنوب
ال�صفاح..
لتتجلى
ْ
َ
يالقيك
م�ضرج ًا
ب�شقائق النعمانِ
الطريق
مك�سو َر
ِ
نواوي�س الأ�سماءِ
ال�صليب
ك�سر
ِ
ال�سرمدي
كربياء
فيلفحك
ُ

ْ
الربتقال..
يعاودَ ..ال�شلل
يربمج
ُ
َ
الرتقب
لزوجة
ِ
م�صطنع ًا
احل�شرجة..
	�أجواء
ِ
م�أخوذ ًا
بتالبيب الآالء
فتن ُفر..
	� ُ
احللم
أ�سماك
ِ
ً
ملطخة
بهو�س الأرجوانِ
ِ
كي ..ال يداهمها
ُ
أخطبوط
ب�صاق ال
ِ
فيعكر خدر ال ّروى..؟
وجع احلج ِر
�ساد ٌر ُ
يحنو ..بال�سنا
البوح
فوق تراتيل
ِ
ُ
الف�صول
تلوح
حيث ُ
�سجت
التف�سخ
برائحة
ِ
ِ
فيرتاءى ..الرميم
جدائل النجو ِم
بني
ِ
يتجلى هديل اخلطا..

خمذو ًال..
يعمدين ال�سراب
فيكفهر الزبدُ املزجى
عنو ًة
اللهاث
مالمح
بني
ِ
ِ
الغرباء
هي..
ُ
تلتف
بخفر
ٍ
ثم تدعوين..
نخب ف�صاحتنا
َ
لن�شرب َ
ونن�سج..
البنف�سج
ابتهاالت
من
ِ
ِ
ت�ألق احلوباء..
حتى..
املاء
أفل..
�إذا ما �
ُ
نكونُ ..
قد �أغوينا الإلهَ (باخو�س)
كي..
ير�شدنا
لنهر من ال�صهباء
يلقمنا ..العذوبة
ثم يحنط
ما تبقى
من الزوال!!..
ٌ
عابق ..بالأ�ساطري
املالب
وو�شو�شات ِ
ت�شدو
	�أغاين اللهاث
ٌ
بالنواح
ثمل..
ِ
الطحالب
وتنهدات
ِ
ِ
ُ
تغافل املو�سيقى
اجلريح
بالرق�ص
ِ
ِ
ْ
أمل
أريج ال ِ
لت�ستاف � َ
الفرح لبانة
فيبد ُع
ُ
العزف
ِ
م�أخوذ ًا..؟!
ب�صحو ِة ..ثغرها ..و�أنا!!..

قصة
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• حممد حممود ق�شمر
ـ معقول ..؟
ـ نعم معقول ..ال ت�ستغرب �شيئ ًا يف هذا
ال َّزمن..
�أجبت �أحد معاريف و�أنا �أنحرف �إىل بغيتي
وهو مي�ضي �إىل �ش�أنه ,وقد جمعتنا امل�صادفة
يف َّ
الطريق..
ِّ
املحل القريب
كنت ر�سو ًال من بيتنا �إىل
والوحيد ا َّل��ذي يبيع حلم دج��اج يف ح ِّينا الكبري
زيارة له بعدما َّ
علي �شرا�ؤه
ك ِّله ..بل ويف �أ َّول ٍ
تعذر َّ
خمتلفة ـ مثلما
من �سوق املدينة ـ الن�شغايل ب�أمو ٍر
ٍ
�أفعل دائم ًا.
ِّ
ُّ
كانت واجهة املحل الزجاجية الالمعة؛ تطفح
أكلة
أكدا�س اللحم الأبي�ضُ ,تغري جائع ًا مثلي ب� ٍ
ب� ِ
�شه َّي ٍة من اجل��وان��ح املقل َّية� ,أو الكبد املطبوخة
بال َّزيت مع الب�صل� ,أو الأف��خ��اذ ـ وم��ا �أدراك ما
الأفخاذ ـ امل�سلوقة باملرق مع البطاط�س ..ممم..
طعم وال يف اخليال.
على ِّ
كل..
َّ
وعلي
هر,
ال�ش
ل
و
�
أ
��ا
ي
��
ن
ل
وا
..
حل���م
فاللحم
��دُّ
ٌ
َّ
َّ
امل�سارعة قبل �أن تنهب ال�� َّرات��ب من بني �أ�صابع
امر�أتي عاديات �أ َّي��ام��ه ..فيغدو جملَّح ًا يف خرب
كان.
بعد �أن ح َّييت جارنا حت َّي ًة فحول َّي ًة م�ستمدَّ ًة
ال�صمود ـ �صمود ال�� َّرات��ب حال َّي ًا ـ واعتزازي
من ُّ
برجولتي ا َّلتي تبلغ ذروة �سنامها مع �أ َّول َّ
ال�شهر,
ثم ين�صهر �شحمهما روي��د ًا روي��د ًا مع تقدُّ م
ومن َّ
�أ َّيامه ,يتبعه حلمها ,لتبقى يف نهايته جلدٌ على
عظم ,وبهذا َّ
ال�شكل تتجدَّ د تلك الدَّ ورة مع بداية
ٍ
َّ
ال�شهر اجلديد ,فينمو �سنامٌ جديدٌ  ,ثم ين�صهر
رويد ًا رويد ًا مع تقدُّ م �أ َّيامه ...,وهكذا دواليك..
قلت ل�صاحب امل��ح ِّ��ل وق��د اخ�ترت م��ن الأم��ور
�أو�سطها:
ـ بكم كيلو اجلناح اليوم؟
و�أ�ضفت كلمة اليوم يف نهاية �س�ؤايل؛ لإيهامه
مبعرفتي �سعره البارحة ,و�أول البارحة ,لكرثة
ال�س�ؤال منذ �شهر
�أكلي له� ..أنا ا َّلذي مل ي�س�أل هذا ُّ
م�ضى وانق�ضى!!..
َّ
املحل
وبينما كنت �أتو َّقع �إجابته ,وهو ي��ذرع
ٌ
خرقة ���س��وداء يبدو �أ َّنها
ذه��اب�� ًا و�إ َّي��اب�� ًا ,وبيده
ٌ
فوطة للم�سح؛ َّ
�شيء ـ مل �أكن
ن�شف الدَّ م يف عروقي ٌ
رجلي ما�سح ًا لهما
اند�س بني
�شيء كب ٌري
انتظره ـ ٌ
َّ
َّ
َّ
وبفعل ال �إراديٍّ ـ
جني..
ه
ن
�
أ
وك
إن�سية
من اجلهة ال
ٍ
ٌّ
َّ
وكي ولي�س الدِّ ماغ ـ �صرخت و�أنا
ال�ش
ُّخاع
من�ش�أه الن
ُّ
ً
�أقفز يف الهواء ما يقارب النِّ�صف ذرا ٍع هربا من �شر ٍر
م�ستط ٍري:
ـ ب�سم اهلل� ..أمييييي ..ماذا هناك؟
كان َّ
جدي ,لونه �أ�سود (( كحل
قط ًا كبري ًا بحجم ٍ
رجلي..
الليل ))� ..شيطانٌ ان�شقّت عنه الأر�ض بني َّ
ِّ
املحل ُم�ستغرب ًا حركتي
ف َّر هارب ًا منِّي �إىل �صدر
الفجائ َّية .نظرت �إليه ب�شز ٍر ك�أ َّنه قد قتل �أبي..
م�سرتخية يبدو منها �أ َّنه يتداعى
بنظرة
فبادلني
ٍ
ٍ
ِّ
للنَّوم على و�سادة برودة املحل ,وبني �أ�ضعاف روائح
آبه مبا �أحدثه من ه ٍّز لكياين!!..
الدَّ جاج ,غري � ٍ
فع ًال ..ك��ان ه��ذا اللعني الأ���س��ود قد قتلني �أنا
ـ ومل يقتل �أب��ي ـ م َّرتني ..م�� َّر ًة عندما �أت��اين من
(( الأ�سفل )) باقتحامه الفجائي ُحرمة ما بني
حر ج�سدي ..وم َّر ًة
الرعب يف ُّ
رجلي ,مفلت ًا ناب�ض ُّ
َّ
�أهم ,هي ال َّثانية ,بعد �أن قفزت يف الهواء �إىل ((
��ال (( �أ ِّم��ي )) عليها
الأعلى )) ُمنادي ًا
ب�صوت ع ٍ
ٍ
رحمة اهلل ,ا َّلتي وافتها املنية منذ ت�سع �سنني,
َّ
فحط بذلك رجولتي يف احل�ضي�ض؛ رجولتي ا َّلتي
ب��د�أت ُت ِّ
حلظات فقط من علياء �صهوة
طل منذ
ٍ
ل�ساين� ..أنا ال َّرجل البالغ العاقل ال َّرا�شدَّ ,
املوظف
يف َّ
ال�سوداء
القطاع اخلا�ص� ,صاحب حقيبة اليد َّ
ال�صباحية وامل�سائية؛ ا�ستنجد ب���أ ِّم��ي وعندي
َّ
�أربعة �أوالد ..ب ٍَ��خ ..ب ٍَ��خ ..عيب على ال ِّرجال!!..
لكن ..ماذا �أفعل؟ �إذا كانت لغو ًا ا�ستمر�أه ل�ساين,
دائ��م الفلتان بها يف اللحظات احلرجة ا َّلتي ال

يكون للعقل �ش�أنٌ فيها �أبد ًا ..؟!!
ِّ
املحل ,خم ِّفف ًا
ولكي �أذ َّر رم��اد ًا يف عني �صاحب
ُم�صيبتي بنف�سي ,وك�أ َّنني ل�ست َّ
ال�شخ�ص القافز مثل
ال�س�ؤال
أعدت
�
حلظات؛
الكنغر امل�ستجري ب�أ ِّمه منذ
ُّ
عليه ب�صيغة (( القب�ضايات )) وقد الح على فمه
ُّ
ظل ابت�سامة:
ـ بكم كيلو اجلناح مع ِّلم؟
جد نفع ًا تفخيمي لكلمة (( مع ِّلم )) فقد
ومل ُي ِ
ناعم ـ بعدما �أو�سع نطاق ابت�سامته
�أجابني
ٍ
ب�صوت ٍ
وتر ,منخف�ضة ال َّتو ُّتر ,دا َّل ًة على �أ ّنه لي�س
ـ
ٍ
بكلمة ٍ
(( بالقب�ضاي )) وال يقيم وزن ًا ح َّتى (( للقب�ضايات
)) ا َّلذين �أل�صقت نف�سي بهم زور ًا وبهتان ًا ,ولهذا..
مل يتم َّكن وتره من دخول �صيوان عقلي ,وال ح َّتى
خا�ص ًة بعدما تل َّهى فكري مبا �أن�شدَّ
�صيوان �أذينّ ..
�شقلبة )) جرت بني ذلك
�إليه ب�صري من معركة ((
ٍ
احليوان ابن احليوان مع �آخر ,مل ي َّت�ضح يل من �أين
ت�صح ت�سميته بـ (( كحل النَّهار )) لبيا�ض
نبعُّ ..
وبره و�صفائه ..وهكذا يف غمرة ان�شغايل باجتماع
الكحلني (( الليل مع النهار )) وتعاورهما؛ مل �أجد
بدَّ ًا من �أن �أقول لهذا البائع النَّاعم ,مخُ ت�صر ًا ما
قد يلي من ف�ضائح قد انزبق بها:
ـ زن يل كليني من اجلناح (قلتها با�ستهتا ٍر قا�صد ًا
بجملة
متابعة عر�ض رجولتي املنخزية ,واتبعت
ٍ
عا َّم ٍة ك�أ َّنني فهمت ما قاله) هذه تق ُّلبات الأ�سعار..
ات!!..
تنخف�ض م َّر ًة ,وترتفع م َّر ٍ
ومللء الفراغ ا َّلذي بد�أت فجوته تت�سع �س�ألته
قائ ًال:
ـ والكبد !!..كم ثمنها؟
وم��ع فتحه فمه ب��اجل��واب فتح ب��� َّراد ًا ع��اد َّي�� ًا,
منظر غري عاديٍّ  ,بخروج ٍّ
قط ثالث منه ـ
ل ُيده�شني
ٌ
�أو هكذا ُخ ِّيل لب�صري بعد �أن زاغ وطغى ـ وانح�شاره
بني رجليه ِّ
متوقع ًا له �أن يقفز كما قفزتُ ,م�ستنجد ًا
ب�آبائه و�أجداده !!..لكن ..هيهات ..هيهات ..كان
منط ..فما فعل �شيئ ًا الب َّتة
(( قب�ضاي ًا )) من غري ٍ
ال�سعر
و�ضاع
..
إح�سا�س
�
وتابع حركته ك�أ َّنه من غري
ٍ
ِّ
رجلي البائع ,على وبر هذا الآخر
م َّر ًة �أخرى بني
ِّ
ٌ
فر�شاة من كحل الليل ,و�أخرى من كحل
ا َّلذي نالته
أحد ,ح َّتى
عابئ ب� ٍ
النهار ,وقد م�ضى يتبخرت غري ٍ
َّ
�إذا ما ح َّ
مبق�ش ٍة ت�ستند على اجل��دار؛
��ك ظهره
بارتعا�ش تاركاً
هاجت ذك��ورت��ه ,ف�شرعب ذيله
ٍ
عليها �أثره!!..
قلت يف نف�سي:
ـ �إما �أن تكون املحالت هكذا ,و�إما � اَّأل تكون!!..
ب��د�أ ال���دَّ م يغلي يف ع��روق��ي م��ن ه��ذا ا َّل���ذي مل
يحلو له �أن يفعل فعلته �إال هنا ,و�ألفيتني قب�ض
ا�ستغراب كب ٍري لكرثة القطط يف هذا ِّ
املحل ,فقلت
ٍ
خماطب ًا البائع قا�صد ًا ال َّتف ُّلت من ح�سرة نف�سي:
ـ عجيب !!..كيف تقفز هذه الأ�سعار مع نهاية
وبداية ِّ
م�سبق معها..؟!!
�شهر ,وك�أ َّننا على موعد
ٍ
كل ٍ
يح�ضر َ
كان ال َّرجل قد بد�أ ِّ
يل الوزن املطلوب,
جملة هي �أ َّول ما �سمعت منذ
فانفتقت �شفتاه عن
ٍ
دخويل حم ّله:
ٌ
ثابتة منذ �أ�سبو ٍع على الأقل..
ـ هذه الأ�سعار
وازددت حري ًة..
رمال لي�س ب�إمكاين
فها �أنا من
جديد �أغو�ص يف ٍ
ٍ
اخل���روج منها ..قلت يف نف�سي معنِّف ًا (( :م�� َّرةً
تتفا�صح ب�أنَّ الأ�سعار ترتفع يف نهاية وبداية كل
�شهر ,وك�أ َّنك خب ٌري اقت�صاديٌّ  !!..وم َّر ًة تتف َّوه ب�أ ّنها
ٍ
ً
ات !!..وها هو من كان بها
ر
م
وترتفع
ة
ر
م
تنخف�ض
َّ ٍ
َّ
ٌ
ثابتة منذ �أ�سبو ٍع على ال ّ
أقل..
خبري ًا ,يعلمك �أ َّنها
�سطل ف��ار ٍغ ال تدري بعد
وها �أنت تقف الآن مثل ٍ
هذه الأ�سئلة والأجوبة؛ ال �سعر اليوم ,وال الأم�س,
وال �سعر الأ�سبوع !!..وقد �أن�ستك كرثة القطط يف
املحل (( ال َّراقي )) �أي�ض ًا �سعر َّ
هذا ِّ
ال�شهر املا�ضي,
ا َّلذي قد تبني عليه ت�ص َّور ًا ما !!..ومل ُيغ ِن َك وجود
ومزيج منهما �أي�ض ًا؛
كحل الليل ,ومعه كحل النهار,
ٌ
عن العمى ,و َل َط َ
ُ
اجلهل ,فال تعرف كم �ستدفع,
مك
ثرَّ
َّ
ِّ
أهم بالن�سبة لك ,من كل هذه ال ثرة التي
وهو ال ُّ

ما �أفادتك ب�شيءٍ ..؟!! �إذ لو علمت لكان بالإمكان
�أن تزداد حمولتك من اللحم ن�صف كيلو ..كرمى
ال�صغار و�أ ِّمهم )).
لعني ِّ
ِّ
ؤدة ,بد�أ ُيخامرين �شعو ٌر من املقت لذاتي
�
ت
وبكل ٍ
ً
خا�صة مع نظرة العتب
و�أنا �أ�شعر بثقل ح�ضوريَّ ,
علي ُّ
القط (( عتم الليل )) بعد �أن
ا َّلتي �أ�سبغها َّ
كف عن (( َّ
َّ
ال�شقلبة )) مع (( و�ضح النَّهار )).
وبينما كانت الأم��ور تتداعى يف داخلي بهذا
املفهوم؛ ك��ان البائع قد انتهى من و�ضع �أجنحة
ال�سوداء
الدَّ جاج بيده ا َّلتي كانت حتمل الفوطة َّ
�شفاف و�أتجَّ ه �إىل امليزان ليزنه.
كي�س
ٍ
امل َّت�سخة يف ٍ
كانت عيناي تتابعان حركات يد البائع ,حتىَّ
�إذا ما �أغلق ب�� َّرادة الواجهة ,وم�ضى �إىل امليزان
ُذه��ل��تُ  ..ال بل ُ�صعقتُ مل��ر�أى ٍّ
قط يت ُّكور يف ك َّفته
ُّ
عميق.
نوم
ٍ
يغط يف ٍ
ُ
قلت للبائع و�أنا �أمت َّيز من الغيظ ,و�أظهر �سروري
بهذا املنظر:
رجاء و�ص ِّفر
ـ هذا حار�س امليزان يقيل ..دعه
ً
امليزان على وزنه ..ال تزعج قيلولته!!..
والغريب� ..أنَّ البائع �أخذ بكالمي واعترب ذلك
ً
مكرمة فلم ُيوقظه ,وعندما �ضغط ز َّر ال َّت�شغيل؛
�أ���ض��اء امل��ي��زان ع��ن وزن���ه ا َّل���ذي بلغ �أرب��ع��ة كيلو
غرامات و�أوق ّي ًة فقط!! ..
ٍ
قلت هازئاً:
ـ �أي���ه ..ال���وزن ك�� ّل��ه ..والعمر ك�� ّل��ه� ..إن �شاء
اهلل!!..
ً
متتالية
مريع ـ وفق
وب�شكل
ا
قرف
أزداد
�
كنت
ٍ
ٍ
ٍ
هند�س َّي ٍة ولي�ست ح�ساب َّي ٍة ـ مع مرور الوقت.
قلت وهو يزن جوانحي فوق ِّ
القط ا َّلذي خاط
��راك وك�أ َّنه
الكرى جفنيه ,فبقي هامد ًا دون ح ٍ
م َّي ٌت:
ـ الربكة ..مر َّب ًى على الغايل!!..
ف�أجاب البائع معجب ًا ب�إعجابي:
ـ و َل ْوُّ � !! ..
أقل منها..؟
ووجد ّتها حملَّ ًة لل�سخرية �أن تابعت:
ـ وهل هذه القطط للبيع؟
ف�أجاب ال َّرجل غا�ضب ًا:
ـ ا�ستغفر اهلل� ..إ ّنها للعر�ض� ..أق�صد لال�ستئنا�س
فقط.
مطلقة:
بثقة
ٍ
وتابع ٍ
ـ �أنا ال �أبيع �أحدها مبلء الأر�ض ذهب ًا..
فقلت كا�سح ًا احلوار ُمبدي ًا طرف ًا من ر�أيي فيها:
ـ �سمعت �أ َّنها ُت�س َّبب �أكيا�س ماءٍ يف اجل�سم!!..
مبال بر�أيي هازئ ًا به:
فقال غري ٍ
ب�صل لن
وبر �أو مد ٍر �أو ٍ
ـ ح َّتى �إن �س َّببت �أكيا�س ٍ
�أتخلَّى عنها.
ف�أيقنت عندها �أنَّ هذه القطط من زافرة ال َّرجل
ومن حظوته ..يجري عليها ما يجري عليه.
وهكذا..
بينما كان يبدِّ ل جناح ًا ب�آخر لي�ستقيم الوزن؛
ٌ
حركة ل�شيءٍ يتح َّرك يف ال َّزاوية
�سحبتْ ب�صري
أرة �سمينةٌ
عند كعب احلائط ..د َّققتُ  ..و�إذا بها ف� ٌ
تبدو من حركتها البطيئة �أ َّنها على و�شك الو�ضع ـ
ً
معركة
الوالدة ـ قلت يف نف�سي (( :الآن� ..سرنى
حقيق َّي ًة بني العدوين اللدودين (( توم وجريي
)) ُّ
القط والف�أر ..لكنَّ ما حدث �ضربٌ من العجب
العجاب ,فتلك املُثقلة امل�سكينة طافت املَ ْرجان ـ
مثنى مرج ـ والغوطة (ح�سب املثل املعروف)؛ ومل
تحُ ِّرك بكل طوافها ذاك نخو ًة جاهل َّي ًة ,وعداو ًة
ً
قدمية يف ر�ؤو�سهم ..مبعنى� ..أ ّنها دارت َّ
كل ِّ
املحل
�أمام �أعني َّ
ال�ضواري ال َّثالثة ..بل ودا�ست على ذيل
�أحدهم ,وهو (( كحل الليل )) ,وم�� َّرت من حتت
�أن��ف �آخ��ر هو (( و�ضح النَّهار ))؛ دون �أن ي�أتوا
�شطر
ب�أدنى ن�أمة ..ف�شطر مفاهيمي �شطرين..
ٌ
قاله الفرزدق � /إ َّن��ا لرتعى الوح�ش � ً
آمنة بنا /
و�شطر قاله �شاعر النِّيل � /أمنت ملّا �أقمت العدل
ٌ
بينهم  /فعجبت كيف حت َّقق العدل ,وما تو َّلد عنه
ال�سارحة بني هذه َّ
ال�ضواري
من الأمن لهذه الف�أرة َّ

بال�صداقة
ـ �سابق ًا ـ وا َّلتي ما عادت تدين لها �إال َّ
واملودة..؟!!
ٌ
وخ��ط��ر ب��ب��ايل ���س���ؤال وال��ب��ائ��ع ي�ضع الكي�س
ّ
أ�سود قلت:
كي�س � ٍ
ال�شفاف داخل ٍ
ـ �أين تنام هذه القطط الأ�شاو�س يا عزيزي؟
تعجب ًا:
فقال ُم ِّ
ـ طبع ًا يف ِّ
املحل!!..
وراودين �س� ٌ
ؤال قذ ٌر فقلت:
ـ وعدم امل�ؤاخذة� ..إذا ما �أرادت ق�ضاء حاجتها..
ماذا تفعل؟
حم�ض ٌر للجوابِّ ,
ف�أجاب وك�أ َّنه ِّ
لل�س�ؤال:
متوق ٌع ُّ
ـ يف تلك البالوعة..
وحنى ر�أ�سه قلي ًال اّ
دال على مو�ضعها..
ً
ً
منا�سبة جدَّ ًا ليق�ضي كحل الليل
بالوعة
كانت
فتحة
ورفاقه حاجاتهم فيها ,ال�س َّيما و�أ َّنها ذات
ٍ
ً
ً
مريحة له�ؤالء (( َّ
ال�شباب
و�ضعية
كبرية تنا�سب
ٍ
عجل �سائ ًال:
)) وا�ستدركتُ على ٍ
ـ وكيف ٍّ
لقط �أن يق ِّلد الب�شر يف �أفعالهم؟
ف�أجاب باعتزا ٍز:
ً
َّ
ً
َّ
ـ يكفي �أن ُتع ِّلم قطا واحدا ,حتى يتعلم الباقون
وبخا�ص ٍة �إذا ك��ان��وا م��ن �سالئل بع�ضهم
م��ن��ه..
َّ
البع�ض.
كنت �أح���دِّ ق يف تلك البالوعة ,ويف خم ِّيلتي
ترت�سم ���ص��ورة (( �أب���ي ال��ل��ي��ل )) وه���و يق�ضي
�شيء يف ق َّمة الغرابة ,ويف
حاجته فيها ..فع ًال ٌ
ح�ضي�ض القذارة �أي�ض ًا� ..آ�آ�آ ..ما هذا؟ ر�أ�س من
يتل�ص�ص منها؟ ه��ا..ه��ا (( ..اكتمل
ذاك ا َّل��ذي َّ
النَّقل بالزعرور ))..هذا (( جرذ )) �أفندي جاء
ليطمئن عن حال (( َّ
ال�شباب )) ..وعلى ما يبدو
كان ي�ستعجل (( تقدمي )) وجبة (( غدائه ))
ا َّلتي دارت رحى احلوارية حولها!!..
عند هذه املرحلة مل �أعد �أمتالك نف�سي ,فكدت
�شيء منذ
�أت��ق َّ��يء ك َّ��ل ما يف ج��ويف ـ وم��ا يف ج��ويف ٌ
�صبيحة اليوم ,وه��ا قد بلغنا الآن بعد ع�صره ـ
على هذا ِّ
املحل و�صاحبه ..وقذفت كرة حماذيري
ال�صح َّية �إىل نف�س البالوعة ,و�أن��ا �أتابع نهجي
ِّ
امل��وارب جائ ًال بب�صري بني القطط والبالوعة,
وزوايا ِّ
املحل قائ ًال:
ـ و�إذا ما عافت �أنف�سهم َّ
املحل ,وراودهم امللل يف
�ساعات الليل مث ًال ..كيف يخرجون وهو حمكم
الإغالق؟
ف�أجاب فور ًا:
خم�ص ٌ
�صة
هي
احلائط..؟
يف
الفتحة
ـ �أت َرى تلك
َّ
ال�ساعات!!..
لتلك َّ
فحدَّ ثت نف�سي� ..أنَّ القطط ا�ستطاعت �أن جتد
لأنف�سها مهرب ًا ..فما بايل �أنا ال �أزال واقف ًا..؟!!
قلت له وهو ميدُّ يده ليعطيني ما كنت مزمع ًا �أن
�أجعله طعام ًا يل ولأ�سرتي:
ال�ب�راد قلي ًال ,ريثما �أم�ضي
ـ �ضعه عندك يف َّ
ل�����ش��راء بع�ض ح��وائ��ج��ي م��ن ال��� ُّ��س��وق ,ث��م �أع��ود
لأخذه..
وقلت موغ ًال يف �إثبات زعمي:
ـ و�إذا ما �شئت حا�سبتك بثمنه الآن!!..
وا�صطنعت �أ َّن��ن��ي �أبحث عن امل��ال يف جيبي..
بينما كان يقول هو:
ـ ال عليك يا �صاح ..ما هذا الأم��ر..؟ �سر على
بركة اهلل..
عندها انطلقتُ �إىل البيت ال �ألوي على �شيءٍ ,
ال�صغري
و�أر�سلتُ له بعد
ٍ
�ساعة برق َّي ٍة مع ابني َّ
مفادها� ..أن �أبي يعتذر عن �أخذ اللحم لأ َّنه وجد
�أ ِّمي قد ا�شرتت منه من دون �أن تخربه ..وقبل �أن
َّ
املحل..
تكون امل�� َّرة الأوىل ا َّلتي �أدخ��ل فيها هذا
كانت الأخرية.
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حلب� ..سوناتا احلجر و�سجادة ال�سماء

•نذير جعفر
من هناك ,من قلعتها ,وجمال�سها ,وتكاياها,
ومزاراتها ,وم�ساجدها ,وكنائ�سها ,ودار كتبها
الوطنية ,وجامعتها ,ومراكزها الثقافية,
و�صاالتها الفنية ,ومقاهيها ,ونواديها ...من
هناك ..من حلب التي ما زالت حتت�ضن ال�شعر
والفن وامل�سرح وي�ت�ر ّدد يف جنبات منابرها
مر بها �أو وفد �إليها
�صوت من عا�ش فيها �أو ّ
عا�شقا ,وارت�سمت ظالله على �أ�سوارها و�أبوابها..
من هناك تعزف حلب عا�صمة التاريخ وعا�صمة
ال�صمود واملدنية �سوناتا احلجر يف مواجهة �ضباع
العوملة املتوح�شة يف وا�شنطن ولندن وباري�س,
ومرتزقة الظالم الوهابي وخفافي�شه يف الريا�ض
والدوحة و�أنقرة.
ت�ساقطت ق��ذائ��ف ال��ه��اون يف ���ش��ارع ب���ارون,
وت�ساقطت ج��رار احلقد يف اجلميلية ,و�ساحة
ق�سطاكي احل��م�����ص��ي ,و���ش��ارع في�صل ,وامل��دي��ن��ة
اجلامعية ,وب��اب الفرج ,لكن �إرادة احلياة كانت
�أقوى من مفخّ خات عمالء الناتو و�آل �سلول وحمد
وجوقة ّ
منظري الليربالية اجلديدة دعاة احلرية
املزعومة من �أ�شباه املفكرين والكتاب وال�سيا�سيني
ال�شركاء يف خيانة الدم ال�سوري ,وكنت ترى على
غري العادة �إ�صرار ًا على البقاء والعي�ش والتك ّيف
يف �أق�سى الظروف ,و�إقباال على احلياة يف الأماكن
نف�سها التي ال تبعد �سوى �أمتار عن مواقع �سقوط
القذائف! ول�سان حالهم يقول :كلما ا�ستمر الت�آمر
ا�شتدت العزائم وت�سامت روح التحدي.
تعاي�ش �أبناء حلب مع املوت ومل يخ�شوا منه,
تراهم يف ال�شوارع ,واحلدائق ,وال�ساحات ,واملنابر,
وال�����ص��االت ,وامل��ق��اه��ي ,ي�ش ّيعون �شهداءهم ,ثم
مي�سحون غبار القذائف عن وجوههم ومي�ضون!
وتعجب كيف ملدينة يف جفن ال��ردى تعاين ّ
ال�شح
يف املاء والكهرباء �أن حتتفل بيوم ال�شعر العاملي,
وي��وم امل�سرح العاملي ,وتقيم مهرجانا لل�شعراء
ال�شباب ,و�آخر لل�سينما! وكيف ل�صاحب « ك�شك»
�صغري �أن يو ّفر ال�صحف املحلية لقرائها بجهوده
ال�شخ�صية بعدما عجزت م�ؤ�س�سة املطبوعات
احلكومية عن �إي�صالها منذ �سنتني! وكيف ملجلة
«ال�شهباء الثقافية» �أن توا�صل ال�صدور الدوري بال
انقطاع حتت احل�صار ,و�أن ُتوزع يف املدن ال�سورية
على ال��رغ��م م��ن خماطر النقل و�إغ�ل�اق الطرق
واملنافذ وخطر اال�ستهداف! وكيف لل�صناعيني �أن
ي�صونوا م�صانعهم ويرمموا ما تهدم ويعو�ضوا ما
ُنهب ويقرروا الإق�لاع بها من جديد متحدين كل
امل�صاعب!
تلك هي �إرادة احلياة بحق ,تلك هي معادن �أبناء
حلب الوطنيني التنويريني ممن وقفوا �سدّ ا يف وجه
���رروا �أن يعي�شوا �أبطا ًال
الطائفية والتكفري ,وق ّ
ويرحلوا �شهداء ,وما بني حياتهم وا�ست�شهادهم
ميتد طريق طويل وقا�س من ال�صرب واحلرمان
والت�ضحيات ,طريق ع ّبده الأج��داد يف ت�صديهم
لالحتالل العثماين واال�ستعمار الفرن�سي ,وهما
العد ّوان الرئي�سان يف معركة امل�صري التي خا�ضها
�أبناء حلب ال�شجعان ومعهم كل ال�سوريني الذين
�أبوا االجنرار واالجنراف وراء وهم الربيع العربي
واخلطوط ال�سوداء ل�سايك�س بيكو اجلديدة.
ال يا حلب ,ما كان ل�سيف الدّ ولة َ
قتال ال ّ��روم,
الدهر من�شد ًا لق�صائده
وما كان للمتنبي �أن ي�صبح
ُ
لل�سهروردي القتيل �أن
يف بني حمدان ,وال ك��ان ّ
بك وذوبا َنهُ
يغم�س ري�شته بدمه
ويكتب َو ْج��د ُه ِ
َ
��ك ,وال ك��ان للنّ�سيمي �أن
فيك وف���را َره منك �إل��ي ِ
املرا�ش
ي�صفع قاتليه باحلقِّ  ,وما كان لفرن�سي�س ّ
�أن يبد�أ ع�ص َر الرواية العربية بـ «غابة احلق»
عليك ,وال خلري الدين الأ���س��دي �أن يكتب
غ�ير ًة
ِ
وفاء
«�أغاين الق ّبة» وله ًا ِ
بك ,و«املو�سوعة املقارنة» ً
مي�سر وعلي النا�صر �أن يجرتحا
ِ
لك ,وال لأورخان َّ
ً
لتمر ِد ِك وعنادك,
ا�ستجابة
النرث
ق�صيدة
بواكري
ُّ
وما كان لهم الذي كان لو �أن روحك مل ّ
حتل فيهم,

ول��و �أن �أب��واب��ك مل ُتفتح لهم ,ول��و �أن قلعتك مل
تنحن لهاماتهم و ُت�ؤمتن على �أ�سرارهم .ما كان لهم
ِ
َ
حمفل الأدي��ان والإثنيات واملذاهب
يا حلب ,يا
�سجادة ال�سماء ,ومعجزة
وال ُّ��ط��رق �إىل اهلل ,يا ّ
الأر�ض ,ومو�سيقا احلجر ,و�أنوثة الغواية ,وتكايا
التوبة ,ورنني �أجرا�س الآحاد ,وعبق �أذان الفجر
الرخيم ,م��ا ك��ان ل��ه���ؤالء ال��ذي��ن ع��رف��وا م��ا فعله
الغزاة بك من �سلب وقتل وحرق على مدى ع�صور
طويلة �أن ينه�ضوا الآن م��ن جديد ل��وال جي�ش
مت كرمى
الوطن ولوال ثباتك والقرابني التي قدّ ِ
لعزتك وكربيائك والن�صر الذي يتوج قلعتك.
ولأنك حلب ,منك تبد�أ الدروب و�إليك تنتهي,
يا � َّ
أول قلعة �شمخت ّ
وعطرت الكون ب�أنفا�س املحبة
راية
ل
و
�
أ
يا
اجلوامع,
أذان
�
و
الكنائ�س
وتراتيل
ِ
ّ
أول رواية كتبت ,و� َّ
ن�صر ُر ِفعت ,و� َّ
أول �أغنية ُ�سمِعت
ٍ
فطربت لها الكائنات وحملت حلنها وكلماتها �إىل
�أ�صقاع العامل.
�أم الأوائل �أنت ,و�أم البدايات و�أم النهايات ,يا
�أول حرف نق�ش على احلجر ,و�آخر مقربة للغزاة من
املغول والتتار �إىل همج احللف الأمريكي ال�صهيوين
و�أدواته التكفريية اخل�سي�سة يف الداخل واخلارج
وم��ا ي�س ّمى دول اجل���وار ,و�أي ج��وار عربي ذاك
اخلائن لوحدة الرتاب والهواء وامل�صري؟ و�أي جوار
عثماين ذاك الذي ا�ستمر�أ العدوان والنهب والقتل
واملحرمات؟
وا�ستباحة كل التقاليد
ّ
�أجل ,منك انطلقت �أول رواية كتبها فرن�سي�س
املرا�ش يف العام  ,1860وفيك افتتحت �شقيقته
ّ
مريانا �أول �صالون �أدب���ي عندما ك��ان �آل �سعود
احلفاة ال��رع��اة يرتعون مع �إبلهم يف �إ�سطبالت
جهلهم العميم! وبا�سمك ذاع �صيت �شكيب اجلابري
م�ؤلف �أول رواية تناف�س �أ�ساطني الكتّاب يف الغرب
ووا���ض��ع حجر �أ�سا�س احل��داث��ة الفنية يف عمله
الرائد «نهم» مطلع الع�شرينيات من القرن املا�ضي.
هل �سمع ه�ؤالء الهمج بخري الدين الأ�سدي
ومو�سوعته املقارنة التي مل تدع حرفا وال كلمة
يف كل لغات الأمم القدمية واملعا�صرة �إال و�أبحرت
يف تفا�صيلها ودالالت��ه��ا وحتوالتها؟ هل �سمعوا
بامل�ؤذن �صربي مدلل وامل�ؤذن ح�سن احلفار ومعهما
وقبلهما �صباح فخري �شيوخ التجويد والرتتيل...
بل والطرب �أي�ضاً؟ تلك هي حلب ,ذائقة رفيعة
يف الفن و�أل��وان��ه و�أ�شكاله ,وقلب مت�سامح م�ؤمن
بر�ساالت ال�سماء وحافظ لها ,وناطق با�سمها يف كل
زاوية وتكية ومزار .حلب ال�سهروردي والن�سيمي,
حلب متحف الفن الت�شكيلي ال��ذي يزينه ل���ؤي
كيايل وفاحت املد ّر�س وج�بران هداية .حلب التي
ال تعرف الليل وال النهار فكل �أوقاتها عمل و�سهر
من �أول نول للن�سيج �إىل �آخر معمل �سرقه الل�ص
املراوغ �أردوغان وع�صابته املجرمة.
حلب مل يعد لها اليوم �سبعة �أب��واب� ,إمن��ا باب
واحد ,هو باب الن�صر� ,أعني باب ال�صمود البطويل
امللحمي حقا ,باب الوفاء لوطن العامل كله �سورية,
باب العلم والأدب والتاريخ ,هو ذاته الباب الذي
دخ��ل منه ال��ف��احت��ون امل�سلمون الأوائ����ل ,وبناة
اجلامع الأم��وي ,و�سيف الدولة احلمداين ,و�أبو
فرا�س عا�شق حلب وزين �شبابها و�شعرائها ,وياقوت
احلموي واب��ن العدمي اللذان كتبا تاريخها ,هو
نف�سه الباب الذي دخل منه الغزاة لينالوا حتفهم
على �أ���س��وار قلعتها ,ه��و ب��اب اهلل ,وب��اب �سيدنا
�إبراهيم ,وباب اخل�ضر عليه ال�سالم ,وباب املقام,
وباب �أنطاكية ,وباب احلديد ,وكل الأبواب جتلت
يف بابها الوحيد الأوحد باب الن�صر الذي �صنعه
�أبنا�ؤها وجي�شهم وحلفا�ؤهم� .أال فليهن�أ �أبناء حلب
بانت�صارهم ,وانت�صار مدينتهم ,و�سمو �أرواحهم
التي مل ي�ستطع حلف القتلة �أن يك�سرها �أو ينال
منها ,فلحلب املجد مكللة بالغار والعزمية و�إرادة
احلياة التي �ستعيدها �أجمل و�أبهى كما يليق بها
وب�أهلها.

قضايا وآراء

املثقف التابع
يتطاول على نزيه �أبو عف�ش
•ر�شاد �أبو �شاور
�أح�سب �أن كثريين يف الوطن العربي
يعرفون ال�شاعر ال�سوري نزيه �أبي
عف�ش ،و�أن كثريين جدا يف بلده �سورية
يعرفونه �شاعرا و�إن�سانا كبريا ،يتمتع
بال�شعور العايل بالكرامة التي هج�س
بها دائما ،منحازا لكل �إن�سان على هذه
الأر����ض ،ال انطالقا من �شعور ديني،
وهو متوفر يف �شعره ،و�سلوكه ،ور�ؤيته ،ولكن
من منظور �إن�ساين �أك�ثر رحابة وت�ساحما
وعمقا فل�سفيا و�أخالقيا.
من عرف نزيها ،واطلع على جوانب من
حياته ،يعرف �أنه عا�ش و�أ�سرته متق�شفا،
متوا�ضعا ،حيث عا�ش مع �أ�سرته ال�صغرية
يف بيت من غرفة و�شبه غرفة ،تقع ل�صق
بناية يف حي املزرعة ،ووظيفيا عمل نزيه
معلما ،ولأنه عانى من متاعب �صح ّية فقد
ُنقل �إىل عمل وظيفي يف م�ؤ�س�سة مكافحة
الت�س ّول�..أي واهلل!!
حدث هذا رغم �أن �شهرة نزيه �أبي عف�ش
فا�ضت عن �سورية �إىل الوطن العربي الكبري،
ومع زوجته املعلمة ،وولديه عمر وكنان،
كابد حياته بكربياء ،وتر ّفع ،دون �شكوى،
ومل يلتم�س املعونة م��ن �أح��د يف �سورية،
ال �شعرا وال ن�ثرا ،وه��و مل يكن مقربا� ،أو
حم�سوبا� ،أو م��دع��وم��ا..ب��ل �إن���ه �ضويق،
ولكنه مل يتاجر مبا عاناه من ( ت�ضييق)
وتهديد ووعيد �أحيانا لعلو �صوته الغا�ضب،
وبقي ال�شاعر حمب املو�سيقى ،الت�شكيلي،
ه��اوي ال�صيد ،لي�س لرغبة يف ( القتل)،
ولكن ليتوا�صل مع الطبيعة ،فهو ف ّالح من
(مرمريتا) القريبة من حم�ص ،وهو ن�ش�أ يف
كنف عائلة تقدمية ،فوالدها كان �شيوعيا،
ومع تفتح وعيه ،وتعمقه ثقافيا ،مزج بني
امل�سيح ودو�ستويف�سكي ونيت�شه ومارك�س،
وكره اال�ستبداد ،وامتلأت حنجرته بغ�ضب
يوحنا املعمدان...
�أعتز ب�صداقة نزيه �أبي عف�ش ،وب�أنني
اقرتبت منه ،هو املثقل باحلزن والغ�ضب،
واحل��ام��ل ل�صليب �إن�ساين�..صليب الب�شر
امل�سحوقني املهانني املذلني على كل �أر�ض.
يف البيت املتوا�ضع جدا ،وال�ض ّيق جدا،
والذي جعلته مل�سات رفيقة عمره ناديا ( �أم
عمر) �أقل ب�ؤ�سا ،وبلم�ساتها �أكرث حميمية،
���س��واء للعائلة ال�صغرية� ،أم للأ�صدقاء،
اعتكف نزيه  ،ال عن تر ّفع على النا�س ،ولكن
بعيدا عن �صخب العالقات ،وال�صراعات
ال�سطحية البائ�سة بني املثقفني ،فهو مل
ي�سع ملوقع ،ولكنه بنى لنف�سه مكانة ،جعلته
واح��دا من �أب��رز و�أه��م الأ�صوات ال�شعرية
العرب ّية يف زمننا.
ح�ين ر�أى ن��زي��ه �أب��وع��ف�����ش م��ا يحيق
ببلده �سورية ،نفر من القتل والإره���اب،
وم��ن التكفرييني بكل �أنواعهم و�أ�سمائهم
ومتويالتهم ،ومن احت�ضان القوى الرجعية
لهم ،فاختار وطنه ،و�إن�سان وطنه ،وما كان
هذا غريبا على نزيه...
م��ب��ك��را ن��ب��ت��ت �أ����ص���وات ( متثاقفني)
ّ
ب�شروا بالدميقراطية ،وجتاهلوا تف�شي
التكفرييني ال��ق��ت��ل��ة ،وال��دع��م اخلليجي
النفطي ،وبروز قوى م�سلحة ترفع �شعارات
ال��ت��ك��ف�ير ،ومت��ار���س ال��ذب��ح ع��ل��ى ال��ه��وي��ة،
و..ق���ف���زوا �إىل خ���ارج ���س��وري��ة ،ولعلعت
�أ�صواتهم مب�شرة بالدميقراطية...
نزيه الإن�سان وال�شاعر الكبري مل مينح
�صوته �إ ّال لوطنه ���س��وري��ة ،ورف�����ض هذا
ال��ت��زوي��ر ،واحت�ضن ج��راح بلده  ،و�صاح

حمذرا من هجوم اخل��راب ،وف�ساد الوعي،
ومو�سم بيع ( مثقفني) لكلماتهم التي تغطي
اجتياح �سورية بخراب مد ّمر ب�شع.
�إىل بلدته ،م�سقط ر�أ�سه ،مرمريتا ،عاد
ن��زي��ه �أبوعف�ش ورفيقته ن��ادي��ة ،وت��رك
ال�شقة ال��ت��ي امتلكها ب��ع��د ك��د ���س��ن��وات،
و�أق�����س��اط اقتطعها وزوج��ت��ه م��ن خبزهم
لدفع �أق�ساطها ،لعمر ابنه البكر ليتزوج
فيها ،م��وف��را �شيئا م��ن اال�ستقرار لأح��د
ابنيه ،وجمنبا له ولزوجته عناء رحلة
م�ستن�سخة عن الأب ال�شاعر ،ال��ذي عمل
ل�سنوات طويلة معلما ،وتلك كانت مهنته
الوحيدة...
�صبحي ح��دي��دي كاتب ���س��وري ،يعي�ش
يف فرن�سا منذ ع��ق��ود ،ويحمل اجلن�سية
الفرن�سية ،ويقدم نف�سه كاتبا ي�ساريا (
جذريا) ،كتب يف �صحيفة القد�س العربي،
ال�صحيفة الفل�سطينية املن�ش�أ ،والتي كنت
من كتابها على امتداد  24عاما ،وتوقفت عن
ذلك بعد بيعها وا�ستحواذ قطر عليها ،ليتم
توظيفها يف خدمة امل�ؤامرة على �سورية..،
كتب مقالة تفي�ض بالكذب والوقاحة يف
القد�س العربي ،بعنوان( حلب  /واملثقف
احل�شوة) ،جاء فيها :و�أبوعف�ش �صاحب
�سل�سلة م��واق��ف �شهرية حمابية للنظام
ال�سوري� ،أو �ساكتة عن جرائمه� ،أو م�ؤيدة
ل�شركائه يف الإجرام ...
يعرف كتاب و�شعراء وفنانو �سورية،
وكثريون يف الوطن العربي �أن ال�شاعر نزيه
�أبوعف�ش �أخالقي كبري ،و�أن هذه ال�صفة
تنبع من عمق ر�ؤيته لدور املثقف ،ولأن هذه
ر�ؤيته ف�إنه �أبدا مل ي� ّؤجر �صوته ،ال مدح،
وال تز ّلف ،وال انتظر اجلوائز ،وال �أقيمت
له حفالت التكرمي التي مل ي�سع لها...
�سر هجمة �صبحي البائ�سة راج��ع �إىل
ف�شل ا�ستقطاب ن��زي��ه ،وال��ت���أث�ير عليه،
وجذبه و�إغ��وائ��ه ملغادرة �سورية ،وطنه،
و�أه���ل���ه ،وت���أج�ير ���ص��وت��ه وا���س��م��ه الكبري
لأع��داء وطنه ،ولكرامته ،ومل�صداقيته..
واملثقف م�صداقية يا �صبحي حديدي!
مل ي�ؤثر تزوير وكذب �صبحي حديدي
على ح�ضور نزيه �أبي عف�ش ،ومع افت�ضاح
م�����ش��روع دمي��ق��راط��ي��ة ق��ط��ر وال�سعودية
وتركيا بالرعاية الأمريكية ال�صهيونية،
وم���ع حت��ري��ر امل����دن وال���ق���رى ال�����س��وري��ة،
ود ّرت��ه��ا حلب ،ف���إن مقالة تافهة يف منرب
كان لفل�سطني يوما ،وكان للثقافة ّ
املب�شرة
ب��امل��ق��اوم��ة ،و�آل خل��دم��ة م�شيخة قطر،
ف�سيكون مفهوما ه��ذا ال�سعار ال��ذي هدف
النيل من �أحد �أملع �شعراء العرب املعا�صرين،
و�أكرثهم نقاء �سرية ،وم�صداقية ،وتطابقا
بني القول واملمار�سة...
ال ،لي�س دفاعا عن نزيه �أب��ي عف�ش ما
�أكتب ،فهو لي�س يف موقع املتهم ،فاملتهم هو
من يوظف نف�سه ل�شيوخ قطر ،و( للدور
الفرن�سي) املف�ضوح ..وم��ا ه��ذا بخاف يا
�صبحي ،وم��ا ميكن �أن يقال ع��ن توظيف
( مثقفني) يف خ��دم��ة �أع����داء الأوط����ان
التي �أجنبتهم فعقّوها كثري جدا..جدا يا
�صبحي!
املثقف التابع ،امل� ّؤجر ل�صوته يتطاول
على املثقف الأ�صيل الكبري..هذا ما �أردت
�أن �أنبه �إليه ،مع �إن التابعني خبا ح�ضورهم
ب�أ�سرع مما توقعوا ،لأن م�ؤامرة م�شغليهم
يف امل���ؤام��رة على �سورية ُتفت�ضح ،وتبوء
بالف�شل يوما �إثر يوم...

نافذة على العالم
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•�أ�سعد اجلبوري
كان يجل�س خلف بيانو �ضخم ،و�أ�صابعه
ٌ
منغم�سة ب��ال��ع��زف ع��ل��ى امل��ف��ات��ي��ح .فيما
متدد �إىل ي�ساره ِه ٌّر �أ�سود الفراء ،بعينني
خ�����ض��راوي��ن ت��ق��دح��ان ���ش��رر ًا و���س��ط ذل��ك
الطق�س الغائم .تقدمنا من البيانو وجل�سنا
على املقاعد املتناثرة هنا وهناك مع بقية
امل�ستمعني� .إال �أن ال�شاعر فدريكو جار�سيا
لوركا� ،سرعان ما توقف عن العزف ،ملتقط ًا بيده
ال�سنّور ذا الفراء الأ�سود .احت�ضنه ،ثم نه�ض
ِ
باجتاهنا مرحباً.
ومل مت�ض �سوى دقائق معدودة ،حتى وجدنا
ً
منطلقة على طريق زراعي� ،أف َْ�ضى بنا
�أقدامنا
�إىل و�سط غابة من الأ�شجار البنية الغامقة
واحلمراء� .صمت مطبق .وم�ساحة �شا�سعة من
احل�شائ�ش امللونة الغريبة بانعكا�س الأ�ضواء
تقطع
عليها .فيما ك��ان��ت ح�شودٌ م��ن النمل،
ُ
طريقها نحو املالجئ الرتابية غري املك�شوفة.
وق��ب��ل �أن ن�ستقر ع��ل��ى �إح����دى امل�صاطب
امل�صنوعة من اخل��ي��زران ،التفتنا �إىل ال�شاعر
فدريكو جار�سيا لوركا وطرحنا عليه ال�س�ؤال
االفتتاحي عن رحلته �إىل هنا:
■ بعد م�سارح الأر���ض ،ها �أن��تَ على امل�سرح
ال�سماوي هنا� .أيهما الأو���س��ع� .أيهما الأعمق
بالن�سبة لكاتب م�سرحي و�شاعر مثل فدريكو
جار�سيا لوركا؟
َ
م�سرح من
خ�شبة
ظ
�
أ
كما
أر���ض
 كانت ال��نُ
ٍ
تراب ،فيما هي من ال�سحاب هنا.
■ �أهذا هو الفارق فقط ؟!
 ال �أظنُ ذلك .فال ميكن ح�صر الأمر ما بنياالثنني بهذا الفارق وح�سب .امل�سرح الأر�ضي
ٌ
منطقة لإث��ارة الغبار بقوة الأفكار التي عاد ًة
م�صانع غليان البالزما مع الآالم ،فيما
ما ُتنتجها
ُ
امل�سرح ال�سماوي �شبيه بالغيمة التي تتحرك
باملمثلني ح�سب طاقة الريح وجماري اجتاهاتها
�ضمن طقو�س املزاج.
����ق ُم َ�صفَّى من
اب َرا ِئ ٍ
هنا امل�����س��رح مثل َ���ش َ
��ر ٍ
العذابات و�شوائب الأحزان.
■ ما خ�صائ�ص امل�سرح هنا ،هل هو حكواتي.
درامي .كوميدي .عبثي؟
������رء ه��ن��ا ����س���وى م�����س��ارح
 ق���د ال ي��ج��د امل ُالأوب����را االن�شراحية فقط .ففي ال�سموات
ُ
احلناجر ب�إعادة �إنتاج �أ�صواتها وفق ًا
تن�شط
ُ
ملفهوم الكوميديا القائم على ال�سخرية من
غالبية احل��وادث الدامية من التاريخ الب�شري
القدمي ،يوناني ًا و�إغريقي ًا وفرعوني ًا وبابلي ًا
و�ستان�سالف�سكي ًا.
ف�ضح للرموز التي
مبعنى �أن امل�سرح الإلهي هناٌ ،
مدمرة
طاملا �أخ��ذت ال�شعوب بطواحني �أف��ك��ا ٍر
ٍ
وق��ات��ل��ة بتلك الأ���س��اط�ير وبتلك الأوه����ام من
الديانات واملذاهب والأيديولوجيات املري�ضة.
■ هل تنتهي امل�آ�سي هنا ،فيكون الإن�سان قد
تخل�ص من العذاب ب�شكل �أبدي؟
ّ
 كما �أعتقد ،ال وجو َد لظروف من �ش�أنها تهيئةالب�شر للموت مرة �أخرى يف ال�سماء.
■ هل التقيت غودو �صمويل بيكيت يف مقهى
ما �أو زقاق ما �أو فندق �أو حديقة ما ؟
َ
يلزمك
 ال لي�س بعد .ف�إن تعرث على بيكيت،قرنٌ من الوقت ،وفيما لو �أردت �أن ُتخرجهُ من
ك�آبته ،فذلك يحتاج �إىل عدة قرون كما �أعتقد.
ولكن ال��ذي ح�صل قبل �أي���ام ،ه��و �أن��ن��ي ر�أي��ت
ب�شخ�ص ي�شبه ال�شبح،
(�أوجني يون�سكو) مم�سك ًا
ٍ
يجره بحبل .وعندما
ومي�ضي به م�سرع ًا ،وهو ّ
ا�ستف�سرت من يون�سكو عن �سبب فعلته الوح�شية

ُ
ال ُ
ال�ضيقة �أو املتهرئة،
أحذية
لن تو�صل �أحد ًا �إىل حمطة
الآمال الكربى .و�أنا انطلقت
يف احلياة بحذاء من حرير.
تلك ،ومن يكون ذلك الرجل� ،أجابني مبتهج ًا:
�إنه عرث على غودو �ض�آلة بيكيت ،ويريد ت�سليمه
يك�سر انتظاره ،بعد �أن طال
له باليد ،من �أجل �أن
ّ
ّ
وجف الد ُم يف العروق .فمن الالمعقول �أن
الزمنُ
ُ
املهزلة ((بانتظار غودو)) حتى ونحن يف
ت�ستمر
َ
الأعايل.
ً
زلتَ
��تَ
متعلقا مب�سرح العرائ�س
■ و�أن  .هل ما
كما كنت يف طفولتك على �أر�ض غرناطة؟
ُ
املر�ض ال��ذي نال مني بعد ال��والدة� .أي يف
من قادين �إىل م�سرح العرائ�س
بداية حياتي ،هو ْ
ب�شكل مبكر .وه��و ال��ذي �شحن ال��ر�أ���س باملزيد
من اخليال واالبتكارات التي �سرعان ما �أثمرت
الحق ًا ،لأكون �أنا.
■ بعد �أن ابتاع لك ال ُأب م�سرح ًا خا�ص ًا مع
الن�صو�ص واملالحق اخلا�صة به� .ألي�س كذلك ؟
 الأغنياء يجمعون كل �شيء ،مبا يف ذلك قطعغيار الثقافة والأدب والفن.
■ ال�ثروة .امل��ال .البذخ  .وبقية املفردات
اخلا�صة بالأثرياء ،هل هي القوى التي فتحتْ
َ
الطرق من �إ�سبانيا �إىل العامل؟
لك
ُ
ُ
ال�ضيقة �أو املتهرئة،
أحذية
 بالطبع نعم .فاللن تو�صل �أحد ًا �إىل حمطة الآمال الكربى .و�أنا
انطلقت يف احلياة بحذاء من حرير.
■ولكن ثمة كتّاب و�شعراء وفنانون عظماء،
�أو�صلتهم �أقدامهم احلافية �إىل القمم يف عامل
الثقافة والفن والأدب .خرجوا ع��را ًة م�شققي
الأرج���ل م��ن فوهة ال�برك��ان ،لي�ؤلفوا �أع��م��ا ًال
خالد ًة .
 �أج����ل .ف��احل��ي��اة االر���س��ت��ق��راط��ي��ة ق��د الت�صنع �أدب�� ًا باذخ ًا وح�سب� ،إمن��ا قد تعي�ش يف
ظاللها م� ٍآ�س �أو تعا�سة ج ّمة .ف�أبي من رجال
ُ
مالك �أرا���ض �شا�سعة،
الإقطاعيات اال�سبانية
ولكن هذا ال يعني �أن تلك امل�ساحات �ستزرع يف
الرتبة رواي��ات وق�صائد وم�سرحيات ولوحات
ت�شكيلية ،بحيث تغطي الأر�ض.
■ ي��ب��دو �أن���ك ا�ستطعت �أن ت��وف��ق م��ا بني
الر�أ�سمالية واال�شرتاكية ب�شكل مبكر .ف�إىل �أي
حد كان ذلك �صحيح ًا يا �سيد فدريكو جار�سيا
لوركا ؟
 مل يكن ذل��ك �صحيح ًا �أب����د ًا .لقد كانتال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة واال���ش�تراك��ي��ة ت���أك��ل م��ن �صحن
واحد يف ر�أ�سي .وللعلم ،فقد كان الر�أ�سماليون
املتوح�شون ،ي��ت��ن��اول��ون ال�شيوعية باملنجل،
متخيلني حلمها �شريحة من ورك مارك�س .فيما
ك��ان اال���ش�تراك��ي��ون ي���أك��ل��ون حل��وم الليربالية
بال�شاكوج.
ً
■ و�أن�����تَ ..ه�����ل ت���ذوق���ت ط��ع��م��ا م���ن تلك
ال�شريحتني ؟
 ال �أن��ا كنت عك�س ذلك متام ًا .كنت خائف ًامن �أن تقع نف�سي مبطب ،رمبا يكون اخلروج منه
م�ستحي ًال .لذلك فكرت باالبتعاد قدر الإمكان

كال�س ُّمور يف ال�صقيع ال�سيبريي ،على
عن االرمتاء َ
الرغم من الإغراء الذي قد توفره �إليك الفودكا
مع الن�ساء ال�شقراوات.
■ ولكنك مل تكن على متا�س ح��ا ّر م��ع خط
الن�ساء ،كما ت�شري �إىل ذلك الوقائع .فلم ُي�سجل
َ
لك التاريخُ حلظة احتكاك بالأنوثة كما تك�شف
�سريتك الذاتية؟!!
املخلوقات � ٌ
َ
أ�شكال
 قد يعود هذا �إىل �سبب �أناحلب ،و�أنا و�صلتُ �إىل حمطة
و�أن��وا ٌع يف جمرى
ّ
ً
�أوىل وتوقفتُ فيها ،مكتفيا بالن�شوة التي يوفرها
ُ
عمال تلك املحطة .
يل
ً
وقفة مع رجال �أقران� ،أغدقوا
■ هل كانت
َ
عليك ّ
كمثلي جن�سي ًا ؟
اللذة الأقوى
ّ
 لي�س بتلك ال�صورة املتوح�شة التي حتدثَُ
البع�ض عنها.
■�إنه لي�س ر�أي��ن��ا على ك��ل ح��ال .فرئي�سة
نادي القلم الدويل بكتالونيا الناقدة ((كارما
نوغريا ))ه��ي من ح��اول ح�سم تلك ال�شكوك،
على حد تعبري  -با�سم النربي�ص -ب�أنك مل ُتقتل
مثلي جن�س ّي ًا .و�أن قوات
ب�سبب ِ�شعرك ،بل لأنك ّ
من اليمني الكاثوليكي املتحالف مع اجل�نرال
الفا�ش�ستي فرانكو ه��و ال���ذي نفذ فيك حكم
الإعدام•.
_ ال ب�أ�س .فكل خملوق على تلك الأر���ض،
ي�ستطيع �أن يجعل من ج�سده ال�شكل �أو املحطة
التي تخرت ُع و�سيلتها املنا�سبة لتحقيق ال�شهوة.
وال ي�ضريين لو كنت �أنا امر�أة �أو مثلي ًا �أو يع�سوب ًا
�أو تي�س ًا من �أجل الأغرا�ض العاطفية.
َ
مقتلك من قبل بع�ض
يخ�ص
■ ثمة اتهام �آخر
ّ
�أفراد الإقطاعيات االقت�صادية.
فقد ك�شفت الكاتبة -ميغيل كابايريو وبيالر
غونغورا -النقاب عن ((ال�سبب احلقيقي الذي
�أدى �إىل موته -فيديريكو غار�سيا لوركا -والذي
يبني التحقيق والبحث �أن ذلك ال�سبب كان مغم�س ًا
ب�أحقاد و�ضغائن العائالت املحلية واملواجهات
التي كانت على �أ�شدها فيما بينهما ،لكن الأمر مل
يقت�صر على املواجهات ال�سيا�سية فح�سب ،و�إمنا
االقت�صادية واالجتماعية التي كان م�سرحها
ب�ساتني ومزارع وادي غرناطة �أي�ض ًا.
ووفقا ملا �أوردته جملة «ال كاليف» اال�سبانية،
م�ؤخرا ،ف�إن فيديريكو غار�سيا لوركا دفع ثمن
تبعات احل�سد ال��ذي كان يثريه فديريكو �آخر
وهو والده الذي يدعى غار�سيا رودريغيز .ذلك
�أن �أعداء هذا الأخري  -الذين مل ي�ساحموه على
ارتقائه ال�سلم االجتماعي بف�ضل براعته يف
التجارة وميله الفطري الالفت لالنتباه وال�سيما
يف ميدان بيع و�شراء الأرا�ضي ـ انتقموا منه يف
�شخ�ص ابنه .)).فما ر�أيك بهذا اخل�صو�ص؟
 �إن��ه نهر ال��دم ال��ذي مل يجف يف �إ�سبانيا،�إال بعد �سنوات طويلة من احلرب الأهلية .وال

احلياة االر�ستقراطية قد
ال ت�صنع �أدب ًا باذخ ًا وح�سب،
�إمنا قد تعي�ش يف ظاللها م� ٍآ�س
�أو تعا�سة ج ّمة.

�أ�ستغرب ب�أنني كنت قطرة دم واح��دة من ذلك
ال�شالل الذي �سفكهُ فرانكو من ّ
كل الأج�ساد التي
قاومتْ تلك الديكتاتورية .وال غرابة ب�أن تكتب
وتدعي انه حقيقي :
املجلة ذلك
ّ
(ي���ب���دو �أن م����ؤل���ف «ع���ر����س ال������دم» ك��ان
�ضحية عملية ث����أر ب�ين ع�شائر فالديروبيو
وفوينتيفاكريو�س من جهة ورول��دان و�ألبا من
جهة �أخ���رى ،التي كانت تكن ع��داء تاريخيا
لغار�سيا ل��ورك��ا وفعلت م��ا بو�سعها حتى يلقى
فديريكو هذا امل�صري الأ�سود انتقاما منه على
الو�صف الهدام ال��ذي و�صف به غار�سيا لوركا
ن�ساءهم يف «بيت بريناندا �ألبا» .ي�ضاف �إىل ذلك
نزاعات قدمية على توزيع الأرا�ضي واخل�صومات
ال�سيا�سية بني الطرفني الناجمة عن �أن عائلتي
رولدان و�ألبا كانتا تنتميان �إىل اليمني املت�شدد
بينما كانت عائلة غار�سيا لوركا جمهورية)) .
■ كيف كان و�ضع ال�شعر يف ((عر�س الدم))
الإ�سباين؟
ال�شعر يف زمن احلرب الأهلية ،مبثابة
 كانُ
َ
اللغة على �أن تكون
كتيبة التجنيد التي �ألزمتْ
يف خدمة ثورة اجلمهوريني.
■ كيف للغة �أن تفعل ذلك� ،أو �أن تقوم بفعل
مثل الذي تتحدث عنه �أنت؟
 لي�س الأمر �صعب ًا .فذلك يحدث ،مبجرد �أنجنعل من كالم النا�س وحكيهم جمموعات �أغانٍ
غري قابلة للنوم �أو التخدير �أو ال َك ْ�سر.
■ هل كنت ت�شعر ب�أن موتك كان حدث ًا �شعري ًا؟
 بعيد ًا عن خمتلف الأ�سباب التي قادتني�إىل حفلة الإعدام ،لكنني كنت مغمور ًا بال�شعر
ك��ج��ذوة ن���ار ال �أع����رف م�����ص��دره��ا .ف��ف��ي تلك
اللحظات مل تكن معي �سوى الكلمات.
■ وم�سرح العرائ�س والأم�ل�اك والأرا���ض��ي
والرثوات؟
ً
ً
 مل ت�صدّ كلها عن ج�سدي ر�صا�صة واحدة .■ هل كان ُ
املوت قفز ًة يف فراغ ،كما �شعرت يف
حلظة الإعدام؟
 ال  .لي�س امل ُ��وت ال��ذي ع�شته ،مثل الت�صور
ُ
مررت به،
الذي تتحدث عنه �أنتَ  .فاملوت الذي
كان �أ�شبه بفم حوت� ،سقطتُ بداخله وغبتُ عن
الوعي على مراحل.
■ وما �أ�شبه بطن احلوت بخ�شبة م�سرح ! �أ ْ
مل
يكن الأمر كذلك يا فدريكو؟
ً
 مل �أب َ���ق بذلك البطن ط��وي�لا .فلقد لفظ
ُ
احلوت جميع قطع غياري خارج ًا ،الأمر الذي
�أ�شعرين باحلرج .
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ف�شل
ال جدوى من املوت

غرق ..

• حنان مراد
كل ما كتب ُته � َ
ُّ
إليك
يجع ُلني �أبكي. .
أهرب من دفاتري
� ُ
ُ
�أتعرث بذاكرتي
�أغرقْ ..
ُي ُ
�سقطني اخلريف
ً
دمعة
ُتبلل وجه ال�شتاء
�ضباب حنيني
ُ
......
ُ
غيبوبة الوقت
َ
د َّو ُ
غيابك
امة
تب َل ُعني
أحتاج �صدرك
� ُ
كي �أتنف�س
َ
عينيك ..كي �أُب�ص َر احلياة
َ
يديك لأعرف
مقا�س خ�صري
َ
َ
أتخل�ص
م�سامك ل
َّ
من غريتي ..وقهري
و ُتغادرين الهواج�س للأبد
أحتاج َك...ل ُيزه َر ُعمري
� ُ
ُ
حيث �أنت ....
ُ
حيث الفرح ....

•زينه العبد اهلل
اليوم ا�ستيقظت يف املكان نف�سه ،ال�سرير ذاته ،التفا�صيل
ذاتها التي مل يتغري منها �شيء ب�سب اختالطها مبفرزات ج�سدي
التي ال �أ�ستطيع �إدراكها ”،غرفة النوم ال تكفي لالنتحار”
هذه هي حكمة اليوم  ،فعلي ًا ،ال ميكن لأحدهم �أن ينتحر يف
غرفة النوم  ،ال يوجد �أي �أداة �أو و�سيلة مالئمة لالنتحار،
مهما كان ارتفاع اخلزانة ومهما كان وزنك و�أنت حتاول الإلقاء
بنف�سك فلن ت�ستطيع ك�سرها  ،لن يتجاوز الأمر �سوى ارجتاج
يف الدماغ �أو �شعر باجلمجمة  ،هذا �إذا افرت�ضنا �أنك ت�ستطيع
الوقوف على اخلزانة ب�سبب قربها من ال�سقف �إال �إذا كنت
قزم ًا ،ن�ستثني احتمال املوت �سقوط ًا  ،الكهرباء ،نتيجة عدم
التزامنا بقواعد الإتيكيت ال ميكن للملعقة �أن تدخل يف ثقب
الكهرباء  ،الطبقى الو�سطى متتلك عالقة غريبة مع ال�شوكة
 ،و ك�أنها �أداة تعبري طبقي ،ال�شوكة ال متثلنا  ،نحن �أ�صحاب
املالعق ،ال ننتقي ما نريد بدقة  ،بل ن�أكل من دون تفكري  ،ال
يهمنا النوع �أمام الكم .
االختناق م�ستبعد  ،الأك�سجني �سيبقى لفرتة طويلة �أي
�أن قرار االنتحار بلحظة معينة يجب �أن ميتد لأ�سابيع حتى
ينتهي �أك�سجني الغرفة� ،أن تخنق نف�سك هذا م�ستحيل  ،ال
ميكن للإن�سان �أن يخنق نف�سه � ،أن ت�ضرب ر�أ�سك باجلدار
�سيغمى عليك قبل �أن مت��وت  ،بالطبع لو ك��ان الأم��ر بهذه
ال�سهولة ملا وجدنا �أي ًا من ال�سجناء املحكومني بامل�ؤبد �أحياء
� ،أما فيما يتعلق ب�أكاذيب �أن�شوطة احلذاء و�شرا�شف ال�سرير
فالميكن لها �أن ت�سبب االختناق  ،حتى لعابي � ،أنا غري قادر
على جعل نف�سي �أختنق به  ،ح�سن ًا ..كي تنتحر �أنت بحاجة
�إىل �شوكة .

ذكرى
•ع�صام �شعبان
ل�ست �أن�سى قمر ًا يف رو�ض خدّ
ويد ًا باردة ت�شكو ليد..
�ضحكة ت�شعل قلبي وله ًا..
�أي زهر نرث الثغر وند..
�أعني زرقاء فيها �أجنم
و�شهاب كل حلظ يف ر�صد
وجتاورنا وكانت قاعة
بات�ساع الكون تزهو ومتد
ويدي ت�سرق منها مل�سة
�أي حلم ردين فيها ولد
وكتابي يحفظ العهد الذي
خطه �أمنلها من دون عد
�أيها الوجه ال�ش�آمي الذي
نرث احل�سن ووفى ما وعد
كل حلم ع�شته يف قربها
�أدفع العمر رخي�ص ًا لو يرد
مقعد يف �أول ال�صف غدا
مهد �أحالمي وذكراها لغد
الف حلم لي�س ين�سيني يد ًا
�أدف�أتها ذكريات املقعد

•بادر �سيف
�أ�سمو �إىل الأعلى� ،أعلى من العتمة
را�سما ذاكرة التبغ اململ
خمر ال�سواقي
اعلق على �صباحاتي جدار االنتباه
� ،،،إىل �أين ي�أخذك امل�سار
�إىل بيا�ض اليا�سمني
�إىل ريا�ض النائحني
يف جبل الوح�شة �أم���د ن��ظ��ري �إىل فرا�ش
الذكريات
�أيتها البهجة املظفرة ،املقيمة يف خ�صر
الأيام
ابتعدي قليال عن جماري الدالية
ف�أنا عا�شق عابر �ألهو بتمائم البيا�ض
�أ�سمو � ،أ�سمو �إىل �أبعاد اخل�صوبة � ،ألج كمائن
احلطام الآدمي
ار�سم نكهة التفاح حينما يداعب منحدر
التمطي
�أ�سمو ،لعلي يف دربي وحيد
حني بكى اللوز يف �صحراء البني
�أظل �أ�سمو و ت�سكنني رغبة يف ال�سقوط
�أهز �أ�صابع ال�شمع
�أمد كفي �إىل �ضباب التيه
وخمرة النف�س
هكذا ار�سم بلدي و طني يف جلة االزدحام
�أ�سمو و �أ�شكو علو ال�سراب علو ال�ضباب
�أن�صت مليا �إىل لغة املوائد الغريبة
حيث العزلة
االنفراد
املوت بردا على �شرفات الده�شة
اترك غابة الكالم و خ�شب الأبجدية
ل�شعلة اللهو
لأ���ص��ع��د �سقفا يو�صل �إىل �ضفرية الأم��ل
الطويل
�شيء ي�شبه املوت �أمام دوالب الآلة
�أو م�شنقة من حرير دود القز

“ الغرفة ال تكفي لالنتحار لذلك ..ق��ررت الكتابة”
الكتابة ت�ؤ�س�س لعامل جديد ينتمي �إيل فقط � ،أجتاوز ج�سدي
� ،أجتاوزاملر�آة  ،ال  ،الكتابة انتحار  ،ال تقدمي عليها � ،أجتاوز
وجهي املليء باللعاب يف املر�آة  ،و�أقرر ا�ستخدام ال�شوكة  ،مل
�أعد ا�ستطيع جتاوز هذا املكان ُ ،ذكر عن احل�سني بن من�صور �أنه
ات�سع حتى ملأ الغرفة  ،انا �أت�سع �“ ،أنا �أغني نف�سي � ،أنا �أحتفل
بنف�سي  ”..ثقتي بالعامل من حويل ال تتعدى طول يدي  ،كل
ما �أمل�سه �أثق بوجوده � ،أن �أكتب � ،أي �أن �أعيد ر�سم ظل �أطول
جل�سدي على الأر�ض.
ال �أت��دخ��ل يف تفا�صيل ج��دي��دة م��ن الغرفة ب��ل �أح��اول
احلفاظ على �شكلها كي ال �أ�ضطر �إىل التحرك � ،أنا م�صابة
بغيبوبة خ�ضراء� .أقتب�س �أنفا�س جديدة و�أح��اول �إع��ادة
تقا�سيم الهواء �ضمن الغرفة ،اخلارج لن يت�سع يل  ،ال يوجد
حدود قادرة على �إيقاف �أنفا�سي� ،أت�أمل اخلارج دون �أن ات�أمل
�صمامات جديدة تقوم بتقطري الأف��راد ،منع ًا لإلت�صاقهم ،
البد من جن�س جديد بدون الت�صاق  ،م�سافة �أمان كي ال يولد
الن�سل م�شوه ًا ،التحمل بعبئ ال��دوران يجعل �صاحبه �أكرث
قدرة على �إحتمال املوت  ،ال توجد زاوية �صحيحة للإم�ساك
بدائرة املوت  ،التورط قائم ال حمالة  ،البقاء على احلياد،
يعني الإعرتاف ال�ضمني ،ال بد يل من �إيجاد زر جديد للتيار
الكهربائي �أقرب �إىل قدمي اليمنى “ قدمي الي�سرى تكرب و
حتاول �أن تتعلم �صناعة الع�صيدة”.
ال جدوى من امل��وت ،وال حتى �إنتظاره  ،اجل��دّ ة احلقيقية
تكمن يف الإختناق لي ًال ب�سبب خط�أ يف تكوين الأنف� “ ،أنا الآن
�س�أغادر تكويني لأ�سمع �صدى غري �صوتي”.

�أظل �أ�سمو
�أ�سمو بقوائم ال�صمت
�إىل جلبة احل�ضور
انرث نظرة م�شققة الرتكب ال�شوق املحنط
يف �سماءات ال�صمت اجلارح
وحده الليل يعرف رواده
حينما ينع الو�سن يف قالقل ال�صدى
حينما يع�صب ال�صدى غيم اخليول اجلاثمة على
رقبة
الرتقب ...
حينما يعتلي د�شم الغياب مهر الوحدة
�أ�سمو نعم �أ�سمو لأجلك
و�أنا التتابع يف متوالية الرخاء
الهودج الدافئ
�إين �أ�سمو
لذا ال تنتظرين
لأين من �ساللة البجع امل�شرد
قرب جدارك العازل
حيث الكتابة باحلرب الأ�سود تعني الثورة
فتاة �صغرية ب�شموخ عفوي
تبع التبغ و علب الكربيت
�أيها البحر عطر موا�سمها ب�شئ من لوعة الفرح
ب�شئ من فرحة الأعياد اليتيمة
دن�س من يجتاح ظلها الطاهر
فانا مثلها بائع لفاكهة الزعرور
تائه يف دروب الع�شق
و البكاء على ار�ض تنجب م�شاعرا مقد�سة
�أ�سمو و �أظل �أ�سمو
اجل�س على حافة الغيمة الراكدة
�أفك خيط حذائي � ،أفت�ش يف الغابة املحاذية عن
...
عن كوثر ال�صالة
عن منبع ال�س�ؤال
عن خلجة تغدرين � ،إذا ما ات�صفت بالكمال
تعبت
امل يف منكبي

احفر بهدوء على جبيني �أ�س�سا لفكرة
�أخاف عليها �آفة الن�سيان
ويف القلب اخطط ملدن م�ؤجلة
�إىل �شموخ الغيم
�أملي �أين دائم ال�سمو و العلو و االرتفاع
�أملي فيك �أيها الظل اليافع
كي تعيد ترتيب املوا�سم املهاجرة
�إىل جنة امل�شردين
� ،،،أيتها الزهرة البي�ضاء الطاغية
يا ربيبة النزف
ودروب اخللد
�أر�سمك �أنت �أي�ضا على خد الزمن ب�ألوان مل
تعديها
لون القناعة
لون املروءة
لون الب�ساطة
لون الإباء
لون ال�س�ؤدد
لون الن�صر
لون ال�صمت
ف�أي �شر�شف ملون ت�ضعني  ،حينما ت�ستقبلك
�أخما�سي الدافئة
ب�سنابل الر�ضى
� ...أن���ا وح���دي م��ن ي��ع��رف ن��زف ال��ل��ي��ايل و
ثرثرة الربواق
عز اجلراح الناقلة للعدوى
اعرف كيف �أ�سمو
�أغازل موج البحر  ،ادخله جمايل
ومع كل ن�سمة فجر ا�شد جلام
الغروب
ام�ضي و ال �أبايل
اربط حكمة الأجداد مبا تي�سر يل من غربة
الدوايل
و�أظ����ل �أ���س��م��و ح��ي��ث ف����واحت ال��ول��ه ون��زق
الأحبة...

قضايا وآراء
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• د .فا�ضل النجادي

مكانة الخط في الفكر التربوي العربي

ك��ان��ت ال���ع���رب ت��ع��ظ��م ق���در اخل��ط
وتعده من �أَ َجلِّ املنافع وتقدر
والكتابة
ُّ
م��ن ي��ج��ي��ده ،وق��د ك��ان��ت تطلق �صفة
الكمال على كل رج��ل من العرب كان
يجيد الكتابة وال�سباحة والرماية
فت�سميه بالكامل ،وكان من يحمل هذه
ال�صفة قلة قبل الإ�سالم وقد ظهر ف�ضل
اخلط يف الإ�سالم ب�صورة وا�ضحة وجلية
عندما بلغ فِداء �أهل بدر �أربعة �آالف ،حتى
َّ
اخلط ،ملا هو
� َّإن الرجل ليفادي على �أنه ُي َعل ُِّم
ُم ْ�س َتق ٌِّر يف نفو�سهم من عِ َظ ِم َخ َط ِره ،وجاللة
قدره ،وظهور نفعه و�أث��ره ،فكان الأ�سري يف
بدر يفدي نف�سه بتعليم ع�شرة من �صبيان
ال�صحابة القراءة والكتابة و�إتقانها(.)1
وق��د ُ���ش َ
��رف اخل��ط يف الإ���س�لام وظهرت
منزلته وف�ضيلته ،فبهِ ُخ َّط وكتب القر�آن
ال��ك��رمي ،وكتبت ر�سائل النبي «�صلى اهلل
عليه و�سلم»� ،إىل ملوك ع�صره ،و�أ�صحابه.
وقد كان للنبي «�صلى اهلل عليه و�سلم» كتَّاب
بلغ عددهم ما ينيف على الأربعني ،وكان
�أكرثهم من ال�شبان ،وال �شك يف � َّأن بع�ضهم
تعلَّم اخلط و�ضبطه قبل الإ�سالم.
وقد كان للنبي «�صلى اهلل عليه و�سلم»
دور ًا قيادي ًا وتوجيهي ًا يف تطوير اخلط
وحت�سينه ،و�أكد على ح�سن اخلط و�أهميته،
ُ
«اخل��ط
بقوله«�صلى اهلل عليه و���س��ل��م»:
ا َ
حل َ�س ْن يزيد احلق و�ضوح ًا» (.)2
وكان يتابع وين�صح الذين يكتبون عنه
�أو عن غ�يره ،ومن و�صيته ملعاوية بن �أبي
�سفيان ،قوله«�صلى اهلل عليه و�سلم»«:يا
معاوية �ألق ال��دواة ،وحرف القلم ،وان�صب
الباء ،وفرق ال�سني ،وال تعور امليم ،وح�سن
اهلل ،ومد الرحمن ،وجود الرحيم» ،يريد يف
كتابة (ب�سم اهلل الرحمن الرحيم) (.)3
وقد ذم اخلليفة عمر بن اخلطاب «ر�ضي
اهلل عنه» الكتابة الرديئة ،بقوله�( :شر
الكتابة املَ�شْ قُ )(� ،)4أي ال�سريعة اخلفيفة.
�ير من اهلل �سبحانه
و� َّإن اخلط هبة وخ ٌ
مين به على من ي�شاء ،بقوله تعاىل:
وتعاىل ُّ
«ي�ؤتي احلكمة من ي�شاء ومن ي� َؤت احلكمة
فقد �أوت���ي خ�ي�ر ًا ك��ث�يراً» ال��ب��ق��رة.269 :
وف�سر جماهد :احلكمة باخلط .ولهذا قال
��ط � ٌ
حكيم العرب :اخل ُّ
ال��روح و�إن
ُ
أ�صل يف ُّ
ُّ
اخلط هند�سة
ظهر بحوا�س اجل�سد؛ وقيل:
ظهر ب�آلةٍ ج�سمانية؛ وهو ما
روحانية ،و� ْإن َ
ي�سمى اليوم باملوهبة كالريا�ضة والغناء
والر�سم ،وغريها (.)5
واخ ُتل َِف يف �أول من كتب اخل��ط ،فذكر
ْ
كعب الأح��ب��ار �أن �أول من كتب �آدم عليه
ال�����س�لام ،ك��ت��ب ���س��ائ��ر ال��ك��ت��ب ،ق��ب��ل موته
ثم طبخه ،فلما
بثالثمائة �سنةٍ يف طنيَّ ،
��وح عليه ال�سالم،
غرقت الأر���ض يف زم��ن ن ٍ
أ�صاب ك��لُّ
��وم كتابهم،
ق
ٍ
بقيت الكتابةُ  ،ف� َ
َ
�ص اهلل
الكتاب
وبقي
ُ
العربي� ،إىل �أن خ َّ
ُّ
تعاىل به �إ�سماعيل عليه ال�سالم ف�أ�صابه
وتعلَّمه(.)6
وروي عن ابن عبا�س «ر�ضي اهلل عنه»� :أَ َّن

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.
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ِّ
ب��اخل��ط وحم��ف��وظ�� ًا
لأن ال��ع��ل��م م�����س��ت��ودع
بالكتابة ،م���أخ��وذ ًا باال�ستخراج ،فيكون
ُّ
اخلط حافظ ًا للعلم ومعرب ًا عنه ،ومعاون ًا يف
فهمه وحفظه ،ولذا ُين�صح الكاتب �أن تكون
الكتابة على �أ�شكالها ال�صحيحة ،ومتيزها
عن احلروف التي تكون قريبة ال�شبه منها،
ويق�صد بذلك �ضبط �صيغة الألفاظ وكيف
خمارجها ،لأنها للفهم واال�ستيعاب �أي�سر.
امل�صدار واملراجع
( )1اب���ن ���س��ع��د ،حم��م��د ب���ن م��ن��ي��ع (ت330هـ):
ال��ط��ب��ق��ات ال���ك�ب�رى :دار ال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ش��ر ،ب�ي�روت،
1380هـ-1960م :ج� ،2ص.14
( )2املاوردي؛ �أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب
ال��ب��غ��دادي ال��ب�����ص��ري (ت450هـ-1058م)� .آداب
الدنيا وال��دي��ن .املكتبة الثقافية .ب�يروت1986 ،م،
�ص.251
( )3امل�صدر نف�سه� ،ص.255
( )4العلموي ،عبد البا�سط بن مو�سى بن حممد
(ت981هـ 1573 -م) .املعيد يف �أدب املفيد وامل�ستفيد.
املكتبة العربية .دم�شق1930 ،م� ،ص.220
( )5امل��اوردي� .آداب الدنيا والدين .م�صدر �سابق،
�ص.92
( )6امل�صدر نف�سه� ،ص.92
( )7امل�صدر نف�سه� ،ص.93
( )8اب��ن قتيبة� ،أب���و حممد عبد اهلل ب��ن م�سلم.
امل��ع��ارف .حتقيق الدكتور ث��روت عكا�شة .دار املعارف،
ط .4بريوت( ،ب  -ت)� ،ص.552
(� )9أن�ساب الأ�شراف.)1/1( :
( )10املاوردي� .أدب الدنيا والدين .م�صدر �سابق،
�ص.94
( )11ابن قتيبة� ،أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم (ت
 276ه 889 -م) :املعارف :حتقيق :الدكتور ثروت
عكا�شة .دار املعارف ،ط .4بريوت( ،ب ـ ت)� ،ص.552
( )12املاوردي� .أدب الدنيا والدين .م�صدر �سابق،
�ص.95
( )13ينظر :امل���اوردي� .أدب الدنيا وال��دي��ن� .أدب
العلم .م�صدر �سابق� ،ص.45
(� )14أط��ل�����س ،ال��دك��ت��ور حم��م��د �أ���س��ع��د .الرتبية
والتعليم يف الإ���س�لام .دار العلم للماليني .ب�يروت،
1957م� ،ص.18
( )15املاوردي� .أدب الدنيا والدين .م�صدر �سابق،
�ص.92

كتب باحلروف
�أَ َّو َل َم ْ��ن َ
ال��ع��رب��ي��ة وو���ض��ع��ه��م��ا
�إ�سماعيل عليه
ال�سالم ،ويعد علماء ال�سلف
على لفظه ومنطقه(.)7
وقال ابن قتيبة �إ َِّن �أولَّ
�����س اخلط احل�سن من
م��ن كتب النبي �إدري
عليه ال�سالم(.)8
العوامل امل�ساعدة على
وروي ع�����ن حم��م��د
التعلم والفهم
ب��ن �إ���س��ح��اق ب��ن ي�سار،
�إن��ه ق��ال� :سمى �أخنوخ
(�إدري�س) ،لأنه �أول من
حم�صوله.
خط بقلم ،ودر�س الكتب(.)9
اخلط ُجلَّ
ِّ
ُّ
اخلط َم ْن كان
تقدم يف
وقال عروةُ بن الزبري «ر�ضي اهلل عنه» �أن
وقد َّ
قوم من الأوائل� ،أ�سما�ؤهم :ف�ضائله ،و�أ�شرف خ�صائله ،حتى �صار علم ًا
�أول من كتب بها ٌ
َ
َ
��طِّ
و�س ْعفَ�ص ،م�شهوراً ،و�سيد ًا مذكوراً ،كالوا�سطي ،وعبد
ن،
م
ل
ك
و
��ي،
وح
�أبجد ،وه�� َّوزُ ،
َ
ُ
َ
وق َ��ر���ش��ت ،و َث��خ��ذْ  ،و���ض��غ ٍ��ث ،وك��ان��وا ملوك اهلل بن �سليمان ،وعبد احلميد الكاتب ،وابن
العميد ،وغريهم.
َم ْدين(.)10
وقد �صنفت كتب ًا فريدة يف �أدب الكاتب
�أما �أول من كتب من �أمة العرب ،فقد ذكر
ابن قتيبةَّ � ،أن �أول من كتب باخلط العربي وال��ك��ت��اب��ة ،وم��ن �أ���ش��ه��ره��ا ك��ت��اب�( :صبح
ُم��رام��ر بن ُم��� َّرة ،من الأن��ب��ار ،وم��ن الأنبار الأع�شى يف �صناعة الإن�شا) للقلق�شندي.
ُحك َِي � َّأن عبيد اهلل بن �سليمان ر�أى على
انت�شرت(.)11
ْ��رة ،ف�أخذ يف مداد
أث��ر ُ���ص��ف َ
�أما املدائني ،فيقول� :أن �أول من كتب بها بع�ض ثيابه � َ
أح�س ُن
ُمرامر بن ُم َّرة ،و�أَ ْ�س َل ُم بن �سِ ْد َرة ،وعامر بن
َّ
الدواة فطاله به ،ثم قال :امل ِدَ اد بنا � َ
ال�ص َور ،و�أَ ْ�س َل ُم َف َ�ص َل من الزَّعفران ،و�أن�شد(:)15
َج ْ��د َرة ،فمرامر و�ضع ُّ
�إنمَّ ا الزَّعفرانُ عِ طْ ُر ال َع َذا َرى
و َو َ�صل ،وعامِر و�ض َع الإعجا َم(.)12
وق��د اه��ت َّ��م الكتَّاب ب��اخل ِّ
الرجال
��ط وحت�سينه،
ِداد ُّ
وم ُ
الد ِو ّي عِ طْ ُر ِّ
ويعد علماء ال�سلف اخل��ط احل�سن من
والعناية مبالحة نظمه لزيادة احلذقة
ِّ
اخلط احل�سن ال��ع��وام��ل امل�ساعدة على التعلم والفهم،
ب�صنعته و�ضبطه ،وقد قيل يف
وال�سيما �إذا ك��ان املتعلم ي��ق��ر�أ يف كتاب؛
ري من احلكم والأمثال ،منها(:)13
كث ٍ
��ن اخل���ط �إح���دى
ح
���رب:
ع
���
ل
ا
ق��ال��ت
�����س ُ
ُ
ْ
ُّ
الف�صاحتني،
وح ْ�سنُهُ
واخلط �أحدُ الل�ساننيُ ،
�أحدُ الف�صاحتني.
علي بن عبيدةُ :ح ْ�س ُن اخلط ل�سان
وقال ُّ
اليد ،وبهجة ال�ضمري.
ُعجمة
فجع الزميل الأدي��ب م�أمون اجلنان با�ست�شهاد ابنه البطل خالد اجلنان يف الأ�سبوع
وقال �سفيان الثوري :اخلطوط امل َ
كالربود املع َلمة.
املا�ضي.
وق��ال عبد احلميد الكاتب :البيان يف
رئي�س احتاد الكتّاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي ،وجمل�س االحت��اد ،و�أع�ضاء
الل�سان ،واخلط يف البنان.
االحتاد ،يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء واملوا�ساة ،ويرجون اهلل عز وجل �أن يتغمد ال�شهيد
وق���ال جعفر ب��ن يحيى :اخل ُّ
���ط �سِ ْم ُط بوا�سع رحمته ومغفرته ،و�أن ي�سكنه جنان اخللد ،و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
احل��ك��م��ة ،ب��ه يف�صل ���ش��ذُ و ُره��ا ،و ُي��ن َ
ْ��ظ ُ��م
منثو ُرها.
وق���ال اب���ن خ���ل���دون :ال��ك��ت��اب��ة �أ���ش��رف
ال�صنائع(.)14
وق��ال اب��ن املقفع :الل�سان مق�صور على
القريب احلا�ضر ،والقلم
ع��ل��ى ال�����ش��اه��د ال��غ��ائ��ب
وهو الغابر الكائن ،مثله
للقائم الراهن.
وق��ال بع�ض البلغاء:
�إع��ج��ام اخل��ط مينع من
ا�ستعجامه ،و�شكله مينع
من �إ�شكاله.
وقال بع�ض الأدب��اء:
��ج��م
���م مل تُ�� ْع َ
ُر َّب ع���ل ٍ
ف�������ص���ولُ���ه ،ف��ا���س��ت��ع��ج��م

تعزية

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

عبد الوهاب البياتي

ولد يف بغداد عام .1926
تلقى تعليمه يف بغداد ،وتخرج يف دار
املعلمني العليا حام ًال الإج��ازة يف اللغة
العربية عام  1950عمل يف التدري�س
وال�صحافة.
ع�ضو جمعية ال�شعر.
من م�ؤلفاته:
• مالئكة و�شياطني � -شعر  -بريوت
.1950
• �أب���اري���ق مه�شمة � -شعر  -ب��غ��داد
.1954
• املجد للأطفال والزيتون � -شعر -
القاهرة .1956
• ر�سالة �إىل ناظم حكمت وق�صائد
�أخرى � -شعر  -بريوت .1956
• �أ�شعار يف املنفى � -شعر  -القاهرة -
.1957
• ب��ول اي��ل��وار مغني احل��ب واحلرية
 ترجمة م��ع �أح��م��د مر�سي  -ب�يروت.1957
• اراجون �شاعر املقاومة -ترجمة مع
�أحمد مر�سي -بريوت .1959
• ع�شرون ق�صيدة من بريلن � -شعر -
بغداد .1959
• كلمات ال مت��وت � -شعر  -ب�يروت
.1960
• حماكمة يف ني�سابور -م�سرحية -
بريوت .1963
• ال��ن��ار وال��ك��ل��م��ات � -شعر  -ب�يروت
.1964
• ق�صائد � -شعر  -القاهرة .1965
• �سفر الفقر والثورة � -شعر  -بريوت
.1965
• الذي ي�أتي وال ي�أتي � -شعر  -بريوت
.1966
• امل��وت يف احلياة � - -شعر  -بريوت
.1968
• عيون الكالب امليتة � -شعر  -بريوت
.1969
• ب��ك��ائ��ي��ة �إىل ���ش��م�����س ح���زي���ران
واملرتزقة � -شعر  -بريوت .1969
• الكتابة على الطني � -شعر  -بريوت
.1970
• تويف �سنة .1999

أخبار

وطن يعاند عاتيات الريح
ع�صيتان عيناك على الدمع ،وقامتك ال�سامقة الفارهة
اال�ستقامة والثبات ،والتي لطاملا حاولت الريح �أن تلوي
عودها �أو تك�سره� ،أراها الآن �أكرث ثبات ًا و�أكرث جتذر ًا
ب��الأر���ض ،وكيف ال؟ ،وق��د اكت�سبت خ�لال ال�سنوات
العجاف ال��ت��ي م��رت وم��ا زال���ت حتفر ك��ل ي��وم جرح ًا
جديداً ،اكت�سبت فن التعامل مع الريح والنار ،و�أ�شعلت
يف كل ركن �شمعة لتثبت �أنها املنارة التي تر�شد التائهني،
وهم ي�صارعون امل��وج ،ويكابدون وط���أة العتم وتباريح
الظالم..
يا وطني ..يا ملعب اخلناجر احلاقدة ،يا �أيها الرا�سف
بقيود الظلم والطمع واجل�شع ،يا �أيها الراف�ض االنحناء
لغري اهلل� ،أ�سكن الآن وهادك العابقة باملجد والتاريخ،
وت�سكن دمائي لت�سري مع النب�ض ،ففي ال�صباح �أتو�ض�أ
بطهر النور الطالع من جبالك و�سواقبك ،ويف الليل
�أهجع �إليك �آمن ًا� ،إذ جمرة قلبك الكبري الدافئة تبعث
يف �ضلوعي ال�سكينة ،ويف قلبي الأمان ،ويف روحي بع�ض ًا
من رحيق ال�صرب ،كي �أ�ستعيد توازين ،و�أوا�صل ال�سري نحو
ني وهي تنظر
�ضوئك وبهائك وثباتك ،وعندها ت�س َعد الع ُ
�إليك را�سخ ًا واثق ًا مطمئن ًا ترتدي املجد و�شاح ًا ،وتعيد
كتابة التاريخ..
يا وطني ..يا �أيها املزنّر بالنور والنار ،القاب�ض على
جمر امل��ج��د وال�����ص�بر ،املتو�ضئ بطهر ال�صبح وعبق
الأ���ص��ال��ة ،لكم �أمت��ن��ى �أن �أرت���دي الأم��ط��ار لأه��ط��ل يف
ه�ضابك ووهادك ،لكم �أمتنى �أن �أ�صحو ذات �صبح لأراك
بهي ًا معافى مثلما كنت و�أكرث ،فلعينيك البهيتني ال يليق
الدمع ،ولقلبك العامر باحلب والدفء واملروءة ال تليق
ال�سهام ،ول�صربك ال��ذي �أ�صبح مث ًال يحتذى ال يليق
العتم ،فب�أمثالك وه��م قلة يف ه��ذا العامل يليق املجد
ويليق الفرح ،لكنني و�أنا ،الغارق يف �سرير الهم ،واملتو�سد
�شوك الفجيعة ،ال �أملك �إال بع�ض انتظا ٍر لهطول ال�صبح
يف عينيك ،وبع�ض ًا من دعاء..
يا وط��ن��ي ..يف مالعبك تعلمت اللعب ب��روح الفريق
ال��واح��د ،وعلى �سفوحك ر�أي��ت القمر يرعى الع�شب،
فت�أ�سر قيثارته ال�شجية حقول العنب ،وعلى وجوه
�ساكنيك الذين يفلحون الأر�ض وي�ستنبتون الزرع ر�أيت
الزمن يوقع ب�صماته فيك�سب الوجوه روع ً��ة ومهابة،
ويف عيون �صباياك الآ�سرة ر�أيت الع�شق العذري البكر
إيحاء ومو�سيقا ،وعند
يكتب �أجمل الق�صائد و�أكرثها � ً
�أول خطوة يف حقول يفاعتي اقرتفت ف�ضيلة احلب،
لكنني تيقنتُ �أن جنتي هي �أر�ضك الطاهرة ،وجبالك
الرا�سخة ،وترابك امل�ضمخ بعبق الدم الطالع من �أوردة
ال�شهداء ،وحبال ال�شم�س املتدلية ً
ف�ضة �أو ذهب..
يف ح�ضن �أمي عرفت الدفء واحلب واحلنان الذي ال
منة،
لقاء ،وتعلمت كيف ميكن لإن�سان �أن يهب دون ٍ
يطلب ً
ويعطي دون �أن يندم على عطاء ..ومن �صرب �أبي وتعلقه
الالفت بالأر�ض تعلمت كيف �أحب الأر�ض وتراب الأر�ض
وجد فوق هذه الأر�ض..
بكد ٍ
والعاملني ٍ
من تكاتف النا�س وتعا�ضدهم وم�ساندة بع�ضهم بع�ض ًا

تعلمت الغريية جت��اه الآخ���ر ،واكت�شفت �أن الوحيد
� ٌ
قوة وقدرة ،فهو ال يكتمل �إال �إذا كان
أعزل مهما ملك من ٍ
فرد ًا يف جماعة يتماهى بها ،ويتقن كيف يكون البذل
حق لأن
والعطاء ،وتعلمت كيف ال يجوز �أن �أ�سكت عن ٍ
حق تخاذ ًال وانك�سار ًا ميكن فيما ي�أتي من
من يتنازل عن ٍ
�أيام �أن يتنازل عن وطن..
يا وطني الرائع اجلميل ..يف مدار�سك عرفت ماذا تعني
الأبجدية ،ومن �أبدعها وقدمها للعامل ب�أ�سره ،ومن هذه
املدار�س نهلت العلم واملعرفة ،وكنت حني �أغادر مدر�سة
لأدخ��ل مدر�سة �أخ��رى تت�سع مداركي وت��زداد معاريف
و�ألتقي بالأجيال تباع ًا ،وحني نغني جميع ًا وب�صوت
واحد لأجماد الوطن ،ونردد ن�شيده املقد�س نح�س �أننا
ك ًال واحد ًا ي�سعى لهدف واحد وهو ن�صرة الوطن وحماية
ح���دوده املقد�سة ،ك��ل ذل��ك ال��ب��ذل لتن�شئة الأج��ي��ال
وت�أهيلها وتربيتها و�إعدادها ملواجهة احلياة ،كان يتم
برعاية من الوطن دون �أن يطلب منا قر�ش ًا واحد ًا لقاء
عطائه الدائم امل�ستمر..
�أمام كل ذلك ،ولقاء ما ح�صلنا عليه ،ما الذي قدمناه
ٌ
خجل م��ن دم��اء
ك��ي نكافئ ه��ذا ال��وط��ن؟ �صدق ًا �إن��ن��ي
ال�شهداء..
بع�ض بنيك ال��ذي��ن م��ن خ�يرات��ك �أك��ل��وا ،ويف ح�ضنك
تدف�ؤوا ،ومن مدار�سك نهلوا العلم ،ويف م�شافيك تداووا،
وكل ذلك دون �أن يدفعوا قر�ش ًا واحداً ،وحينما تناوبت
اخلناجر على النه�ش من �أوردتك ،كانت خناجرهم هي
الأم�ضى والأ�شد فتك ًا ،وذلك لأنها ُغرزت يف الظهر غدراً،
فبد ًال من وقوفهم �إىل جانبك ملكاف�أتك على بع�ض ما
قدمت �أراهم ارتهنوا لأعدائك و�سهلوا عبورهم ومدوا
لهم يد العون ،ولي�س ذلك فح�سب و�إمنا غادروك و�أنت
�أ�شد ما تكون بحاجة �إليهم ليختاروا الفنادق الفارهة،
واجللو�س على موائد الآخرين ،ولو كان ذلك على ح�ساب
الوطن وترابه و�أنا�سه ال�صابرين ..يا وطني ..يقولون
�إن العا�صفة التي ال تك�سرك تقويك ،وها �أنت الواقف
�شموخ ًا يف وجه العوا�صف تبدو الآن �أكرث �شموخ ًا و�أكرث
إباء و�أكرث �شمم ًا ،وكيف ال وقد حاولك الأع��داء بكل
� ً
ما ا�ستطاعوا من ق��وة ،وبكل ملكوا من �أ�سلحة الفتك
والدمار ،ولكنهم كانوا هم املهزومني واملندحرين ،وما هي
�إال �أ�سابيع قليلة حتى تبد�أ برتميم جراحك ،والبدء
برحلة بناء ما تهدم ،وحينما يعودون �إليك �صاغرين
تائبني �ستفتح ذراعيك احلانيتني كعادتك لت�ستقبلهم
من جديد وتثبت ب�أن الوطن كالأب والأم كثري ًا ما يغفر
عقوق �أبنائه ،لأن قلبه الكبري العامر باحلنان واحلب مل
يعرف يوم ًا �إىل احلقد �سبي ًال..
دم عزيز ًا يا وطن ال�شهامة والرجولة ،وطن ال�شم�س
والنور وال�شهداء.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

�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

جائزة �سامي الدروبي للرتجمة
�إميان ًا من وزارة الثقافة -الهيئة العا ّمة ال�سور ّية للكتاب
ب�أهم ّية املرتجم ودوره التنويري الذي يقوم به يف نقل
املعرفة واالرتقاء بالثقافة ،تعلن عن فتح باب التقدّ م
جلائزة �سامي الدروبي للرتجمة �إىل اللغة العرب ّية وفق
التايل:
• جائزة املرتبة الأوىل ( 500000ل�.س) خم�سمئة
�ألف لرية �سورية.
• جائزة املرتبة الثانية ( 400000ل�.س) �أربعمئة
�ألف لرية �سورية.
• جائزة املرتبة الثالثة ( 300000ل�.س) ثالثمئة
�ألف لرية �سورية.
وتطبع الأع��م��ال الثالثة الفائزة يف الهيئة العا ّمة
ال�سور ّية للكتاب وفق ال�شروط املعمول بها �أ�صو ًال.
خم�ص�صة للمرتجمني ال�سوريني والعرب
• اجل��ائ��زة
ّ

املقيمني يف �سورية.
• تقبل الأعمال املقدّ مة من الأفراد فقط.
�شروط التقدّ م للجائزة:
� 1أ ّال يكون العمل مرتجم ًا �أو من�شور ًا �سابق ًا.� 2أن تكون الرتجمة من اللغة الأ�صل ّية. 3ال يجوز اال�شرتاك � اّإل بعمل واحد. 4ميكن اال�شرتاك ب�أي مو�ضوع يف املجاالت الأدبيةوالفن ّية والعلوم واملعارف الإن�سان ّية با�ستثناء املو�ضوعات
ذات الطبيعة العلمية التخ�ص�صية.
 5تقدَّ م الن�صو�ص �ضمن مغلفني يحتوي �أحدهما علىالن�ص املرتجم بثالث ن�سخ ّ
من�ضدة على احلا�سوب مرفقة
بقر�ص ليزري وب�صورة عن الن�ص االجنبي ،ويحتوي
املغلف الآخر على �صورة عن الهو ّية ال�شخ�ص ّية للمرتجم
امل�شارك وملخ�ص ًا ل�سريته الذاتية و�صورة �شخ�صية مل ّونة

حديثة له.
� 6أن ّيوقع امل�شارك تعهد ًا مبلكيته اخلا�صة للمخطوطة
وبعدم دفعها �إىل �أي دار ن�شر �أو جائزة �أخرى قبل الإعالن
عن نتائج اجلائزة ،ويتم حجب اجلائزة يف حال ثبت ما
يخالف ذلك.
 7ت�شكل جلنة حتكيم خا�صة باجلائزة ويعد قرارهاقطعي ًا �إال �إذا ثبت لدى اللجنة املنظمة ما يخالف �شروط
اجلائزة و�أهدافها.
� 8آخ����ر م��وع��د ل��ق��ب��ول اال����ش�ت�راك يف امل�سابقة.2017/7/30
 9ت�سلّم املخطوطات باليد �إىل ديوان الهيئة العا ّمةال�سور ّية للكتاب� ،أو تر�سل بالربيد �إىل الهيئة العا ّمة
ال�سور ّية للكتاب (دم�شق -الرو�ضة) ،ويكتب على املغلف
(جائزة �سامي الدروبي للرتجمة .)2017

