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ف�ضح المقا�صد ا ألميركية
•حنا عبود

نزيه �أبو عف�ش� ..شعر ّية الطهارة
من «الوجه الذي ال يغيب» إلى «عن الخوف والتماثيل» و»حوارية الموت
ّ
الضيق أيتها
والنخيل» و»ووشاح من العشب ألمهات القتلى» و»أيها الزمن
األرض الواسعة» ثم «الله قريب من قلبي» ..إلى «ما ليس شيئًا» ...حتى آخر ما
سيضيئ حياتنا بمعنى الحياة من إبداع نزيه أبو عفش ،في البدء كان الشعر،
وإلى األبد سيكون.
قبل ما يزيد على سبع سنوات ،وفي جامعة البعث التي كانت احتضنت
فعاليات المهرجان األدب��ي المركزي للجامعات السورية آن��ذاك ،سألتني
الشاعرة والروائية الشابة «نادين باخص» عن رأيي في اختيارها تجربة نزيه
أبو عفش الشعرية لتكون متنًا لرسالتها لنيل درجة الماجستير ،فقلت« :من
دون تردد ،تجربة نزيه استثنائية والكتابة عنها يجب أن تكون استثنائية»،
وكان أن اختارت نادين بحث «الدوائر المتحدة المركز ،دراسة نقدية في شعر
نزيه أبو عفش» ،ثم صدر البحث في كتاب قبل نحو أربع سنوات .ولم يكن
تشجيعي لنادين ألن التجربة جديرة بالمقاربة النقدية فحسب ،بل ،أيضًا،
ّ
ّ
المعني بالمنجز الشعري
ألنها لم تنل ما يليق بها من اهتمام الخطاب النقدي
ّ
ّ
ّ
ّ
السوري الحديث كما يليق بها بحق ،على الرغم من أنها تتقدم ،وتتفوق ،على
ً
غير مستوى ،على كثير من تلك التجارب التي ّ
تم التصفيق لها طويال.
ّ
شعري استثنائي في الكتابة الشعرية العربية عامة ،ال
نزيه أبو عفش صوت
ّ
السورية وحدها ،وهو يجهر بهذه السمة المميزة له من خالل بنائه لشعرية
ّ
ّ
خاصة به ،أي لما ُيصطلح عليه بأدبية األدب ،ويمكن ّ
الشعرية
تبين هذه
ّ
الخاصة بدءًا من العالمات اللغوية التي اختارها عناوين لمجموعاته الشعرية،
والتي ال تكتفي بتحريض القارئ على فعل القراءة فحسب ،بل ،أيضًا ،تدفعه
هذا الفعل الذي ما إن يجد نفسه صريع غوايته الخالبة ،حتى يشعر
إلى
إنجاز َ ّ
ّ
بأنه ّ
كليًا ،أو يكاد ،من آثام هذا العالم ّ
الملوث بالخراب على غير مستوى.
تطهر
ونزيه المبدع هو نزيه اإلنسان ،ال قطيعة في وعيه ّبين كليهما ،على
ّ
الكتاب الذين يكون ّ
نصهم معلقًا في أبعد نقطة
النقيض من غير قليل من
من السماء وحياتهم ّ مثخنة بمختلف آثام األرض ،إذ لم يكن يعنيه يومًا أن
يكون له قرص في كل عرس ،كما يقول المثل ،شأن الالهثين وراء «أعراس»
ّ
ومدعويه ،ومن ذلك على سبيل
الثقافة مهما يكن من أمر أصحاب العرس
ّ
ّ
ّ
المثال أنه عندما ُدعي إلى «ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي» لم يتردد
ً
في االعتذار قائال في رسالته إلى األمين العام للمجلس األعلى للثقافة« :ال
َّ
يتبجح عاموس جلعاد منذ أيام
بلد
أستطيع في هذا الوقت تحديدًا زيارة ٍ
ّ
(إن بإمكان إسرائيل الوثوق َّ
بالقول عنه َّ
بأن مصر تعمل لمصالحها) ،ألنني
ُ
َّ
ٌ
حيثما وقفت سينتابني شعور يصعب التخلص منه بأن علم إسرائيل يرفرف
ّ
ُ
فوق ّ رأسي ،وأنني حيثما خطوت أخطو فوق اآلثار التي تركها خلفه رسول
ساعات أو دقائق».
السفاحين عاموس جلعاد قبل
ٍ
تعالوا نقرأ هذا القول من شهادة لنزيه كان كتبها للكتاب الذي أصدرته
مؤسسة العويس الثقافية في اإلم��ارات ،وال��ذي ّ
ضم شهادات للفائزين
وبعض سحر الموقف
بدورتها ( ،)2013 – 2012فنعرف
بعض سحر الكلمة َ
في ّ
ّ
الشعري وفي عالقته بالعالم حوله ،ونطمئن
نص نزيه النثري أيضًا كما
إلى ّأن الثقافة العربية بخير ما دام نزيه وأمثاله يضيئونها بوجودهم فيها،
ّ
المسبحين بحمد «الكاوبوي»:
على الرغم من أعداء الضوء ومن
ُ
عام مضيء .كان ذلك بعد بضعة أشهر من جالء آخر جندي فرنسي
«ولدت في
ٍ
ّ ُ
ّ
عن سورية (ما َ
ات هذه
بقي من سورية) .نعم،
بمسر ِ
سأحلم أنني ُّ تنعمت ّ
ّ
الذكرى .لكن ،بعد عامين ال أكثر ،وهذا ما يتوجب تذكره ويتعذر أيضًا ،أكون
ُ
دخلت مرحلة الفطام ،وتكون (إسرائيل) قد ُولدت ّ
لتوها ُ(ولدت من عماء
قد
ّ
لتتنعم بما َ
بقي من الحليب في صدور أمهاتي وأمهات
الكون)
وعماء
نفسها
ُ
ّ
ّ
يتوجب ّ
علي أن أتذكر :أنا أكبر
انقالب العالم .نعم،
الناس أجمعين :إنها سنة
ِ
من (إسرائيل) بسنتين( ،إسرائيل) سليلة الخرافات التي لن تلبث بعد ثماني
سنوات من والدتها  -أي بعد عقد من ُّ
وكأنها
تورطي في الحياة  -أن تتصرف
ٍ
ِّ
وأقزام أهل األرض ...كل
وشيوخ
صبيان
لجميع
األم األولى (األولى واألخيرة)
ِ
ِ
ِ
األرض».
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•حنا عبود
يندفع املثقفون يف كل �أرجاء العامل،
ويف مقدمتهم املثقفون الأم��ري��ك��ان
�أنف�سهم ،للتنديد بال�سيا�سة الأمريكية
احلالية وال�سابقة ،بل يف كل �سيا�ستها
منذ ت�شكيل «الواليات املتحدة» وحتى
اليوم .وبا�ستثناء املحافظني اجلدد ال
جند من يدافع عما تفعله الواليات
املتحدة ،يف كل القارات.
�أال ميكن الدفاع عن ال�سيا�سة الأمريكية
يف ظل هذه الظروف؟ بلى ولكن من زاوية
حم��ددة فقط .وه��ذه الزاوية هي مقارنة
�سيا�سة �أمريكا مع ال�سيا�سات الأخرى لكل
ال���دول وال ا�ستثناء ،مبعنى �آخ���ر ،ميكن
ال��دف��اع �إذا تبنى امل��رء موقف املحافظني
اجل��دد .فما نظرة ه���ؤالء املحافظني �إىل
التاريخ؟
ي���رى امل��ح��اف��ظ��ون -ع��ل��ى النقي�ض مما
هو �سائد� -أن الدولة ت�شكيلة عابرة ال
يجوز الركون �إليها .وكان �شاملرز جون�سون
�أ����ش���د امل��ن��ت��ق��دي��ن ل��ت��ح��وي��ل اجل��م��ه��وري��ة
�إىل �إم�براط��وري��ة .ويف كتابه «�أح���زان
الإم�ب�راط���وري���ة» The sorrows of
 Empireي�����ش�ير �إىل ب���داي���ة ان��ه��ي��ار
الإمرباطورية قبل �أن ت�ستكمل م�سريتها يف
الهيمنة على العامل.
لكن املحافظني اجل���دد ،ومعظمهم من
الرتوت�سكيني ،ي��رون �أن ال��دول��ة ت�شكيلة
�آيلة �إىل ال���زوال .ورمب��ا ك��ان كتاب لينني
“الثورة والدولة” من الكتب التي �أثرت
فيهم� ،إىل جانب نظرية باكونني املعروفة
يف الق�ضاء على الدولة ،و�إح�لال الهيئات
ال�شعبية حملها.
التاريخ يف ر�أيهم هو تاريخ �إمرباطوريات.
فمنذ القرن الأربعني قبل امليالد تقريب ًا
ب���د�أت الت�شكيالت ال��ق��دمي��ة (القبيلة-
ال��ع�����ش�يرة -امل��دي��ن��ة /ال���دول���ة) ت�ضعف

الإن�سان م�شروع فا�شل ،مل
ي�ستطع �أن يقيم لنف�سه
نظام ًا مريح ًا ...و�سيبقى
هكذا ،على الرغم من
كل ادعاءات املحافظني
اجلدد ودفاعهم املتهافت
عن ال�سيا�سة الأمريكية.
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قضايا وآراء

ف�ضح المقا�صد الأميركية
وتتقل�ص وت�ضمحل ،و�أخ���ذت الت�شكيلة
الإم�ب�راط���وري���ة حت��ل حم��ل��ه��ا .ل��ي�����س من
ال�ضرورة �أن تق�ضي الإمرباطورية على كل
ال��دول ،ولكنها يف �أح�سن الأح��وال جتعلها
تابعة لها .ولو نظرنا يف التاريخ منذ �أيام
ال�����س��وم��ري�ين وامل�����ص��ري�ين وال�صينيني...
و�أم���ري���ك���ا ال��و���س��ط��ى (�إم��ب�راط����وري����ة
امل��اي��ا) وتابعنا امل�����س�يرة مل��ا وج��دن��ا �سوى
الإمرباطوريات التي ا�ستمرت وحدها يف
الوجود منذ الع�صور القدمية وحتى اليوم.
ولنتذكر بع�ض الإمرباطوريات يف الع�صر
الو�سيط :بيزنطة وروما والإ�سالم واملغول
والقبائل الأوروبية التي انتقلت فور ًا �إىل
الإم�براط��وري��ة ،لن�صل �إىل �إمرباطورية
الإن��ك��ا التي ق�ضى عليها الأوروب���ي���ون يف
ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�����ش��ر ...وب��ع��ده��ا جند
�أنف�سنا �أمام الإمرباطوريات احلديثة من
الإمرباطورية العثمانية حتى الإنكليزية
حتى الفرن�سية ...وه��ك��ذا ،لنعرف �أن
الت�شكيلة الإمربيالية لي�ست حم�صورة
يف التاريخ ال��ق��دمي ،ب��ل ت��واك��ب التاريخ،
ويعتقد املحافظون اجل��دد �أك�ثر من ذلك
وه��و �أن التاريخ كلما تقدم ع��زز النظام
الإمرباطوري ،ولكن هذه املرة على ال�صعيد
العاملي.
وما اعتربه فوكوياما “دميقراطية” لي�س
�سوى �أ�سلوب يفكك بقايا العامل القدمي،
ليعد العدة لعامل جديد ...حتت �إ�شراف
�إمرباطورية واحدة ،فكما تلتئم الأحزاب
الدميقراطية حتت حكومة واحدة ،كذلك
يجب �أن تلتئم ال�شعوب “الدميقراطية”
حت���ت ح���اك���م واح�����د (الإم��ب�راط����وري����ة
الأمريكية) وحتت جي�ش واح��د (احللف
الأطل�سي) ويف ظل حكومة واحدة (جمل�س
الأمن).
وال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي يتفكك ب��ه��ا ال��ع��امل
القدمي �إىل جمموعات �صغرية هي �صدام
احل�ضارات� ،سواء اعتمدت هذه احل�ضارات
على العرق �أو على الدين �أو على ال�سيا�سة.
وت���أت��ي ال��دمي��ق��راط��ي��ة بعد ذل��ك لتنظم
عالقة تلك املجموعات ،بني غالب ومغلوب،
وف���ق م�شيئة الإدارة الإم�ب�راط���وري���ة.
وب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة مي��ك��ن جتفيف الآب���ار
الإمرباطورية .فالعراق -مث ً
ال -بئر �أنتج
الإمرباطوريات العديدة على مدار التاريخ
القدمي واحلديث ...فال بد من جتفيفه...
وهكذا.
وع��ن��دم��ا يفتخر مثقف ب���أن��ه اكت�شف
ج���رمي���ة “�أمريكية” ي��ف��ت��ح��ون ل��ه
ال��ت��اري��خ وي��ق��ارن��ون بينها وب�ي�ن ج��رائ��م
الإم�براط��وري��ات ال�سابقة ،لينتهوا �إىل
�أن ال�سيا�سة الأمريكية اليوم تقوم على
التنظيم “العقلي الواقعي”  ...لأن كل
عقلي واقعي وكل واقعي عقلي ،على حد
تعبري هيغل .وما �أن�شط ذاكرتهم عندما
يعودون �إىل التاريخ فيذكرون كيف فعل
ال�سومريون والأ���ش��وري��ون وال�سا�سانيون

الت�شكيلة الإمربيالية لي�ست حم�صورة يف التاريخ
القدمي ،بل تواكب التاريخ ،ويعتقد املحافظون
اجلدد �أكرث من ذلك وهو �أن التاريخ كلما تقدم عزز
النظام الإمرباطوري.
والإ�سالم واملغول والأتراك ...بل يتابعون
عر�ض امل�أ�ساة الب�شرية نتيجة االبتعاد على
العقلي الواقعي ،فيذكرون الإمرباطوريات
احلديثة وما فعلت .فربيطانيا املتح�ضرة
و”الدميقراطية” قامت بحربني يف ال�صني:
ح��رب الأف��ي��ون الأوىل ،وح��رب الأف��ي��ون
الثانية ،وفرن�سا قامت ب�سيا�سة الأر���ض
املحروقة يف اجلزائر ،وهتلر دبر حمارق
لليهود ،و�ستالني قام بالتطهري ...وهكذا.
فالإمرباطوريات احلديثة �أجرمت يف حق
الب�شرية البتعادها عن العقلي الواقعي.
فك�أنهم يفرت�ضون �أن ه��ذا املثقف يجعل
د�أب��ه انتقاد �أمريكا فقط ،ك�أنه ال يدين
اال�ستبداد والإرهاب �سواء من ال�شيوعيني
�أو الليرباليني �أو النازيني �أو الفا�شيني �أو
قبائل امل��او م��او .دائم ًا يتهمونه باملعاداة
لليربالية والدميقراطية ،و�أنه موتور �ضد
(العوملة) .وبهذه الطريقة يكيلون التهم
من غري �أن يدخلوا يف ال�سجال ،فهو “م�سلم
�إرهابي” �أو من “العهد ال�شيوعي البائد”
�أو من “الأنظمة املتخلفة” �أو “الأنظمة
الدكتاتورية”...
ولكن ما هو العقلي الواقعي اليوم؟ هو
�أن العامل مق�سوم بني ح�ضارات متنوعة،
ويجب �أن مننح كل ح�ضارة حقها ،وهكذا
ينق�سم العامل �إىل جمموعات متفرقة.
�أما احل�ضارة الوحيدة التي تبقى من دون
�أي تغيري فهي احل�ضارة الأمريكية ،لأنها
قائمة على التنوع و”الدميقراطية” التي

يجب �أن تعمم على العامل كله.
وعلى هذا تكون الإمرباطورية الأمريكية
�آخر الإمرباطوريات ،لأنها �ستكون عاملية.
وما ترتكبه من فظائع لي�س �سوى “خدمة
للب�شرية” لقطع داب���ر الإره�����اب ال��ذي
خلفته الإمرباطوريات ال�سابقة ،وبخا�صة
الإمرباطورية الإ�سالمية.
وح�صر الإره��اب يف الإ�سالم يرجع �إىل
�أن الإ�سالم منت�شر عاملي ًا ،و�إال كانت اتهمت
ميلوزوفيت�ش واحلكام املحليني مبا اتهمت به
الإ�سالميني .والتخل�ص من احلكام املحليني
�سهل ج�����داً ...ي��رم��ون بتهمة (ج��رائ��م
�إب��ادة� -أ�سلحة دم��ار� -أ�سلحة جرثومية-
خ��ط��ر ع��ل��ى دول اجل����وار -دك��ت��ات��وري��ة-
خمالفة حقوق الإن�سان )...ثم يحاكمون
ويحكمون (كميلوزوفيت�ش ونورييغا) �أو
يعدمون (ك�صدام) �أو ي�ستقيلون (كربويز
م�����ش��رف)� ...إن الأم��ري��ك��ان يتخل�صون
ب�سرعة من �أ�صدقائهم عندما ال يرون فيهم
نفع ًا.
ما يخل�ص �إليه املرء �أن الإن�سان م�شروع
فا�شل ،مل ي�ستطع حتى ال��ي��وم �أن يقيم
لنف�سه نظام ًا مريح ًا ...و�سيبقى هكذا ،على
الرغم من كل ادع��اءات املحافظني اجلدد
ودفاعهم املتهافت عن ال�سيا�سة الأمريكية.
واتهام منتقدي �سيا�سة الواليات املتحدة
ب���أن��ه��م ���ض��د ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،وم���ن بقايا
الأيديولوجيات ال�سابقة ،بات كالم ًا م�ألوف ًا
على الآذان ،ومف�ضوح املقا�صد.

قضايا وآراء
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• �أ.مالك �صقور

• د.علي دياب

تناول املحللون ال�سيا�سيون الأزمة يف اخلليج ،وتفاوتت الآراء يف النظر �إليها والتنب�ؤ
مبا �ست�ؤول �إليه الأمور بني قطر والدول الأربع ال�سعودية والإمارات العربية والبحرين
وم�صر ،هذه الدول التي حتا�صرها من جهاتها الأربع ،وتطالبها يف �أن تعود �صاغرة �إىل
ح�ضن هذه الدول ،و�أن تطبق الإمالءات الع�شر ،و�أال يكون لها �أي ر�أي يف عالقاتها العربية
واخلارجية� ،أي منقو�صة ال�سيادة بحدودها الدنيا ،وقطر ترف�ض مثل هذه الو�صاية؟
ويذهب بع�ض املحللني يف �أن ما يح�صل بني قطر وخ�صومها ،مل يكن وليد �أيام معدودات،
و�إمنا �أعد م�سبق ًا وي�شكل مدرو�س ،ويعود لأ�شهر �سابقة ،و�أن زيارة ترامب �إىل ال�سعودية
وا�ستقبال زعماء �أكرث من خم�س وخم�سني دولة عربية و�إ�سالمية كزعيم �إ�سالمي؟ وحتت
عنوان مواجهة اخلطر الإي��راين!! وقب�ضه ثمن هذه الزيارة ما يفوق الـ  /500/خم�سمئة
مليار دوالر �أمريكي ،رمبا هي التي �أعطت ال�ضوء الأخ�ضر ،يف ال�ضغط على قطر والو�صول �إىل
هذه املرحلة ،وذلك ب�سبب املوقف القطري غري املتماهي مع خ�صومه ،وعدم دفعه ال�ضريبة
املطلوبة منه؟ وكذلك رف�ض �أمري قطر تلبية الدعوة املوجهة �إليه من الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب حل�ضور قمة وا�شنطن ب�ش�أن بحث الأزمة اخلليجية ،متخوف ًا مما يرتتب على احل�ضور،
الذي ميكن �أن يف�ضي �إىل عدم عودته �إىل قطر ،وهو يف ذلك ي�ستفيد من جتارب التاريخ ،وما
ح�صل مع جده ال�شيخ خليفة بن حمد يف �أثناء زيارة له �إىل القاهرة عام خم�سة وت�سعني
وت�سعمئة و�ألف ،حيث �أطاح به ابنه ،وهو ال�شيخ حمد بن خليفة والد الأمري متيم� ،أو ما ح�صل
مع ابن عم جده ال�شيخ حمد بن علي �أول �أمري لدولة قطر بعد ا�ستقاللها �سنة �إحدى و�سبعني
وت�سعمئة و�ألف �إذ غادر يف زيارة �إىل �إيران ومل يعد منها �إىل قطر ،كما �أن املوقف الأمريكي
الفاتر جتاه الأزمة وعلى الرغم من وجود قاعدة العديد الأمريكية التي كان من �أهم �أ�سباب
وجودها ت�أمني احلماية للنظام القطري ،فبيان تيلر�سون وزير خارجية ترامب ،الذي يدعو
فيه الدول اخلليجية للمحافظة على وحدتها و�ضرورة العمل على ت�سوية خالفاتها ،وهذا ما
يذكرنا مبوقف ال�سفرية الأمريكية غال�سبي يف بغداد لدى لقائها الرئي�س العراقي يومها �صدام
ح�سني! و�أن بالدها ال تتدخل ب�ش�أن ت�سوية احلدود!! مما �شجع �صدام ودفعه لغزو الكويت
واحتالله!! ويربر خ�صوم قطر حملتهم هذه والتهديد باحلرب الع�سكرية وتغيري النظام فيها،
لأنها ت�شكل ر�أ�س حربة دعم الإرهاب واملنظمات الإ�سالمية املتطرفة يف �سورية والعراق وليبيا
وغريها ،وك�أن ال�سعودية ال عالقة لها بدعم هذه الع�صابات ،ويقدمون وثائق تثبت املبالغ
التي دفعتها قطر لهذه التنظيمات الإرهابية وك�أن ال�سعودية كانت واقفة على احلياد؟؟ مل
تقدم الدعم املادي والع�سكري للتنظيمات الإرهابية �إياها؟؟ فال�سيناريوهات مفتوحة على
م�صاريعها ،وبتقديرنا �أن الو�ساطة التي يقوم بها الأمري الكويتي من خالل جوالته املكوكية
مل ت�ؤ ِد �إىل النتيجة املتوخاة؟ �إال �إذا �أوم�أ ال�سيد الأمريكي بحل امل�شكلة!! وذلك بعد �أن يكون
التاجر الكبري ترامب قد �أفلح ،و�أدخل �إىل اخلزينة الأمريكية دفعة من مليارات الدوالرات
كون هذه اخلزينة تعاين من عجز يقال �إنه يقرتب من الـ ع�شرين تريليون دوالر ،وباملقابل
فال�شعب العربي �إن كان يف الدول اخلليجية نف�سها� ،أو بقية الدول وخا�صة يف اليمن؟ فهو يف
بحبوحة ،ما بعدها بحبوحة ،ولي�س بحاجة �إىل هذه املليارات لي�سد جوعه! ويبني ما تهدم
على �أيدي قوات التحالف الرجعي العربي وبالدعم الأمريكي الكامل بقيادة النظام ال�سعودي
الغارق حت �أذنيه يف العمالة وال�سعي �إىل التدمري املمنهج للأمة العربية وتنفيذ املخطط
ال�صهيو�-أمريكي ،يف جتزئة املجز�أ ،والإمعان كذلك يف تفتيت املفتت ،وهذا ما ير�ضي الكيان
ال�صهيوين وي�أتي يف �إطار تنفيذ ما و�ضعته احلركة ال�صهيونية منذ م�ؤمترها الأول يف بال
ب�سوي�سرا عام �سبعة وت�سعني وثمنمئة و�ألف..
�إن ما يحاول الإعالم ت�سويقه يف هذا اخلالف وك�أن قطر تقف �إىل جانب املقاومة ،وت�شكل
حجر عرثة يف وجه املخطط ال�صهيوين الأمريكي ،واجلميع يعرف ما ي�شكله النظام القطري
بالن�سبة �إىل العالقة مع الكيان ال�صهيوين ،ومع الواليات املتحدة الأمريكية� ،إال �أن طبيعة
تطور الأحداث وال�سيما يف الإقليم ،تدفع بالإعالم ال�صديق لبع�ض الدول وك�أنه منحاز �إىل
قطر ،كما يقف ال�سلطان الأردوغ��اين ملوح ًا ب�إر�سال قواته �إىل قاعدته الرتكية يف قطر
للدفاع عن النظام هناك ،كونه متهم من جملة االتهامات دعمه حلركة الإخ��وان امل�سلمني
ورعايته لأبواقها على غرار ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي الذي دعا يف بداية الأزمة يف �سورية
وفرق بينها وبني دولة توحيدية هي
�إىل حماربة احلكومة العلمانية الكافرة يف دم�شق؟؟ ّ
“�إ�سرائيل” ،ف�أردوغان املتنطح لزعامة هذه احلركة لي�س يف املنطقة فح�سب ،و�إمن��ا على
امل�ستوى العاملي!! هذه احلركة التي مل تخ�سر الدعم الأمريكي وال�سيما يف عهد باراك �أوباما،
الذي �ساهم يف �إي�صال الزعيم الإخ��واين حممد مر�سي �إىل الرئا�سة امل�صرية ،ومن ثم متت
الإطاحة به يف غ�ضون عام من الزمن ،والإدارات الأمريكية معروف عنها الغدر ب�أتباعهم،
الذين يعدون �أنف�سهم حلفاء للواليات املتحدة والأمثلة كثرية ،ال تقدر وال حت�صى من �شاه
�إيران �إىل ال�سادات ...الخ.
وبتقديري �أن ما يح�صل ما هو �إال تنفيذ لال�سرتاتيجية الأمريكية التي تتلخ�ص يف عدم
التفريط بدوالر واحد� ،أو �شخ�ص �أمريكي واحد!! م�ستفيدين من قول حكيم �صيني قدمي وهو
“�إن هزمية العدو دون قتال هي قمة املهارة” ،طاملا �أن البديل العربي جاهز لتنفيذ خمططاتها
كاملة ،من حيث حروبها التي تنفذها بالوكالة ،بالإ�ضافة �إىل ت�أمني �ضخ املزيد من مليارات
ال��دوالرات يف خزينتها ،وت�شغيل م�صانع �أ�سلحتها وحتريك م�ؤ�س�ساتها املختلفة ،وكل ما يهم
الواليات املتحدة الأمريكية ،هو ا�ستمرار تدفق هذه املليارات نحوها ،واملزيد من االقتتال
واحلروب يف املنطقة ل�صاحلها و�صالح ر�أ�س حربتها الكيان ال�صهيوين ،وبالتايل فهي ما�ضية يف
خمططاتها ،وحتت عناوين الدميقراطية وحقوق الإن�سان وحماربة الإرهاب وغريه من هذه
ال�شعارات التي تبدو وك�أنها الداعية �إىل جمتمع �آمن ،يتحقق فيه ال�سالم واال�ستقرار!! وهي
نف�سها التي �صنعت الإرهاب ومكنته من فعل الذي فعله ،وبالتايل فاملزيد من ا�ستنزاف هذه
ال�شعوب وثرواتها ل�صاحلها و�صالح �شعوبها ،ولكن امل�شكلة تكمن يف غباء هذه الأنظمة العربية
ويف ر�أ�سها ال�سعودية وغريها من الأنظمة العربية ،التي تدرك فيما نعتقد خطورة الطريق
الذي ت�سري فيه و�أن نهايتها حمتومة وبالقرار الأمريكي ال�صهيوين نف�سه ،ولكن ال قرار لها فهي
جمرد تابع ينفذ ما ميلى عليه من قبل �أ�سياده الذين ي�ؤمنون له احلماية التي حتدث عنها
ترامب وقبل زيارته الريا�ض ويف �أن هذه الأنظمة ال�سعودية وغريها من م�شيخات اخلليج� ،إذ
عليهم �أن يدفعوا لنا ثمن ما نقدمه لهم من حماية؟؟

بابل اجلديدة - 3 -
كتب �أ .ناظم مهنا يف «بابل اجلديدة» حتت عنوان( :مل�سة ميدا�س) ،وذل��ك ،عن
حماقة بع�ض امللوك والأمراء وعن تبديد الرثوات ،وهدر الأموال( ،وبني �أيديهم
ذهب الأمة ،يبددونه حتت �أقدام �أعدائهم).
كتب ناظم ذلك قبل �أن ي�أتي حاكم �أمريكا اجلديد �إىل اجلزيرة العربية ،حيث
�أكرمه حاكم اجلزيرة العربية من �آل �سعود �إكرام ًا ال مثيل له يف �سجل امللوك
والأمراء ،وعاد حاكم �أمريكا �سامل ًا غامن ًا...
نعم ،عاد غامن ًا جد ًا مثق ً
ال بذهب �أكرث من ذهب ميدا�س ،الذي نال عقوبة ال تخطر
ريت �أذنيه �إىل �أذين حمار ،يف هذا ال�سياق ،يقول �أ .ناظم مهنا:
ببال ،وهي �أن الألهة غ ّ
«�أما من جانبنا نحن العرب ،يبدو يل �أننا مل ن�سلم من مل�سة ميدا�س هذا يف الكثري
من جوانب حياتنا ،من الناحية الثقافية ،فقد تخيل ق�سم منا �أن املا�ضي كله من
وتبدد كل
ذهب! وق�سم �آخر ر�أى �أن كل �شيء قادم من وراء البحار هو املعدن الأ�صيلّ ،
�شيء بيد الق�سمني ،ومل نقب�ض ال على �أ�صالة وال على معا�صرة ،ونحن اليوم يف خ�ضم
الفو�ضى الثقافية التي �أو�شكت �أن تو�صلنا �إىل الي�أ�س املطبق»!
وينتقل ناظم للحديث عن ف�ضيلتنيّ � ،إن ا�ستطاع الإن�سان �أن يحققهما ،فهو �إن�سان
عد �أن الف�ضيلتني هما ما ت�صبو �إليه العقول والقلوب يف الأمم التي تريد
الأمل ،وهو ُي ُّ
�أن يكون لها مكان حتت ال�شم�س.
والف�ضيلتان هما:
1االيثار2احرتام القانونوتعني الف�ضيلة الأوىل« :الت�ضحية ،الغداء ،الكرم ،العطاء وال�شهادة �أق�صى حدود
هذه املعاين و�أنبلها».
وي�ؤكد ناظم على ال�شهادة ،يف هذه الأحداث اجل�سام التي ت�شهدها بالدنا اجلريحة،
وحجم الت�ضحيات التي يقدمها �شعبنا احلبيب املعطاء ،ويقول« :من ي�شاء �أن يعي
بعمق معنى «ال�شهادة» ميكنه الآن �أن ي�ستيب�سط معانيها الدفاقة من احلياة ،وهي
�أغنى بكثري مما تقدمه القوامي�س واملعاجم! وهو يرى يف ال�شهادة :الكلمة املليئة
باحلياة ،باللحن والدم والآمال والذكريات ،وهذا يغطي على معنى املوت فيها ليغدو
�ضئي ً
ال ال ُيلحظ .كما وي��رى �أن الأع��داء احلاقدين – هم عبدة امل��وت ،لذلك ال
يدركون معنى ال�شهادة ،وما يعنيهم القتل واملزيد من القتل وتراكم ال�ضحايا والتدمري
واخلراب ،ون�شر املوت يف الب�شر وال�شجر واحلجر له�ؤالء �أعداء احلياة.
�أعداء احلياة ه�ؤالء موجودون ،وهم �صهاينة الزمان ،الذين ال يعرفون ولن يعرفوا
معنى �أن يزف ال�شهيد بالزغاريد ،ومعنى �أن يبكي الآباء والأمهات والثكاىل بحرقة
على فراق �أحبتهم.
�أما ف�ضيلة اح�ترام القانون – يف ر�أي ناظم -فهي ف�ضيلة الإن�سان املتح�ضر الذي
مييز بني اخلط�أ وال�صواب ،والذي ُيج ّيد �أنانيته وم�صلحته الذاتية �إذا تعار�ضت
مع القانون العام الذي ينظّ م حياة الب�شر ،والقانون العام الذي �أعنيه ي�صلح يف كل
زمان ومكان ،وهو �أعم من القوانني والد�ساتري الوظيفية التي يجب احرتامها �أي�ض ًا.
فالإن�سان الذي يحرتم القانون و ُفطر �أو تربى على ذلك ،يعرف �أن الر�شوة والن�ساء
واالعتداء والكذب �إلخ منافية للأخالق ولقانون القيم املتعارف عليها ،وعليه �أن
يتحا�شى ممار�سها ال لأنه يخاف من العقاب وح�سب بل لأنه يحرتم القانون ،يرى يف
ذلك واجب نابع من الذات بالدرجة الأوىل.
كتاب (بابل اجلديدة) كتاب جدير بالقراءة �أكرث من مرة ،ملا فيه من مو�ضوعات
غنية عديدة ،متنوعة ،وملا فيه من �أ�سئلة حتر�ض القارئ �إىل فعل �شيء ما ،والكتاب
ينم عن ثقافة �صاحبه املو�سوعية فمرحى لك يا ناظم.

4
•د .خليل املقداد
ج����اءت ت�����س��م��ي��ة م��دي��ن��ة ال��ق��د���س
ال��ق��دمي��ة �أور ���س��امل /مدينة ال�سالم
ً
ن�سبة �إىل اله ال�سالم الكنعاين �سامل،
ومت اختيار موقعها بالقرب من م�ضيق
نهر الأردن من قبل اليبو�سيني العرب
العمارنة يف القرن التا�سع ع�شر ق.م ،
حيث جاء �أول ذكر لها يف ن�صو�ص تل
العمارنة امل�صرية يف القرن 14ق.م .
وك��ان��ت يف ذل��ك ال��ت��اري��خ عا�صمة �إح��دى
املمالك الكنعانية اخلم�سني يف املنطقة ،
وبذلك مل يثبت �أثري ًا حتى الآن بيان لأي
وجود ملدينة �أور�شامل املزعومة .و�إمنا تعود
�أق���دم البقايا الأث��ري��ة التي ع�ثر عليها يف
القد�س �إىل الع�صر احلجري القدمي الأدنى
 400.000ق.م .
وجاء ت�أ�سي�س املدينة العربية فوق ربوة
�صغرية من تل �أوفيل  )) Ophelالذي يقع
�إىل اجلهة اجلنوبية ال�شرقية من ه�ضبة
امل��ع��ب��د مب��وق��ع غ�ير بعيد ع��ن ن��ب��ع جيهون
( )Gihonدائ���م التدفق باملياه  .وعلى
ال��رغ��م م��ن �إج����راء ال��ع��دي��د م��ن احلفريات
الأث��ري��ة منذ ح���وايل ث�لاث��ة ق���رون لبيان
املجريات التاريخية والتحوالت الأثرية
وتعاقب ال�سكان وحلولهم يف املدينة فلم يتم
الك�شف عن �أي دليل عن املزاعم ال�صهيونية.
وق��د ا�ستطاع ال�سيد باركر ()Parker
�أن يك�شف يف امل��وق��ع ع��ام 1910م العديد
من اجلرار والأدوات الفخارية امللمعة التي
تعود �إىل ع�صر الربونز القدمي الأول نحو
ع��ام  2850-3000ق.م ،وزجاجة قادمة
من جزيرة قرب�ص يعود تاريخها �إىل ع�صر
ال�برون��ز الأو���س��ط الأول نحو ع��ام 2100-
 1900ق.م .وخالل هذه احلفريات اكت�شف
كل من كاتلن وكينيون (Kathleen – m
 ) . Kenyenبقايا جدار ذي �سماكة 2.5م
وكذلك برج من كتل حجرية منحوتة جيد ًا
بنيت يف ع�صر الربونز الأو�سط الثاين القرن
الرابع ق.م.
�أم��ا بالن�سبة �إىل ع�صر الربونز احلديث

�أ�س�س �إبراهيم عليه
ال�سالم املعبد الذي
ح�سنه �سليمان لي�صبح
�أول معبد قوي ومعزول
عن املدينة القدمية.
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قضايا وآراء

مدينة القد�س الأثرية
فتم الك�شف عن العديد من القبور على �سفوح
وه�ضاب جبل الزيتون ومنخف�ض و�سفوح
وادي �سيدرون (  ) Cedroneح��وت بني
طياتها عدد ًا كبري ًا من الأدوات القادمة من
م�صر وق�بر���ص ومناطق بحر ايجة يرجع
تاريخها �إىل زمن اليبو�سيني .
ومت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ب��ق��اي��ا م��ن الع�صرين
احلجري احلديث واحلجري النحا�سي املبكر،
وعرث على م�ستوطنة زراعية واحدة جنوب/
غرب النبع تعود للع�صر احلجري النحا�سي
 3600ق.م � .أما مواقع اال�ستيطان التي تعود
�إىل ع�صر الربونز فتواجدت فوق اله�ضاب
بالقرب م��ن ال�سواقي وامل��ن��ح��درات الغنية
بالرتبة اخل�صبة.
�أما بالن�سبة �إىل ال�سور املكت�شف بطول 40
م و�سماكة 2.5م  ،فيعود لعام  1900ق.م
�أي قبل داوود بحوايل  200عام  .ومل يتم
العثور على �أي �أثر يظهر تدمري املدينة التي
تعود �إىل القرن الثالث ع�شر ق.م من قبل
جودا ح�سب املزاعم .ومت الك�شف عن بقايا
ملعبد م�صري �إىل ال�شمال من بوابة دم�شق.
�أم��ا بالن�سبة �إىل ع��دد �سكان القد�س يف
ع�صر احلديد الباكر الثاين منذ نهاية القرن
الثامن وبداية القرن ال�سابع فكانت ترتاوح
بني � 6إىل � 10آالف ن�سمة  .وبقيت املدينة
يف تلك ال��ف�ترة تتقلب ب�ين �سلطة عمورية
�أو حثية ويتو�سع البناء حتى ه�ضبة جبل
�صهيون.
ومل يكن هناك ع��داء بني داوود وقومه
واليبو�سيني على اعتبار �أن اجلميع كانوا
قبائل عربيه .وتطلب الأم��ر بناء العديد
م��ن الأب��ن��ي��ة اخلا�صة وال��ع��ام��ة بالإ�ضافة
�إىل الأ�سوار الدفاعية ك�شف ال�سيد كينيون
( ) Kenyenعن الأق�سام ال�سفلية منها .
وكان جبل �صهيون مقد�س ًا يف نظر اليبو�سيني
 ،لذلك مت اختياره كموقع لبناء املعبد .
وف��وق املكان �أ�س�س �إبراهيم عليه ال�سالم
املعبد الذي ح�سنه �سليمان لي�صبح �أول معبد
ق��وي وم��ع��زول عن املدينة القدمية ،ولهذا
ال�سبب جلب البنائني والفنانني وخ�شب الأرز
الفينيقي لتح�سني وحت�صني املوقع ب�شكل
جيد وب�سبب خطر احلثيني قاموا بتعزيز
وحت�صني الأب��ن��ي��ة الدفاعية وب��ن��اء قلعة
جديدة بني املعبد واملدينة القدمية ،وبذلك
�أ�صبحت مدينة القد�س موقع ًا حت�صيني ًا منيع ًا
�أمام املناف�سة الآ�شورية وامل�صرية.
ولتح�صني املدينة ونبع امل��اء مت التو�سيع
ببناء �أ�سوار جديدة وحفر نفق �أر�ضي جديد
بطول 550م جلر املياه �إىل حو�ض �سلوي
الكبري(( Siloeداخل الأ�سوار وكان الغر�ض
من ذلك حماية املياه وتو�صيلها للمدينة يف
حال التعر�ض للح�صار وحرمان املهاجمني من
املياه .
و�أظ��ه��رت احل��ف��ري��ات الأث��ري��ة �أن النفق
نفذ قدمي ًا بنحت ال�صخر الواقع بالقرب من
ح��و���ض �سلوي  .وق��د مت الك�شف ع��ن ذلك
من قبل وارن ( ).Warren Cوكربار (
 )arkerخالل �أعوام  1911-1909م .
وب����د�أت احل��ف��ري��ات الأث���ري���ة يف مدينة
القد�س القدمية من قبل وارن ()Warren
بني �أعوام 1867-1864م ثم بلي�س وديكي

( )f.j.Bliss- a.c. Dickieبني �أع��وام
1867-1894م  .و�سمحت الأع���م���ال يف
الك�شف عن الأ�سوار يف الق�سم اجلنوبي من
املدينة احلالية .
و�سمح احلفر بالبئر املت�صل مع نبع جيهون
الو�صول �إىل الأنفاق املعروفة با�سم �سلوان ،
ثم تابع عمل وارن باركر()m . Parker
ووي���ل ( ) R. Weillيف �أع����وام -1913
1914م  .ويف �أع���وام 1924-1923م(J.
g . Duncan – Macalister – J .
 ( )w.Crowfootكروفت – ماكالي�سرت
– دونكان ) .كما متت متابعة احلفريات يف
تلة �أوفل فوق التح�صينات الالحقة .وتوبعت
احلفريات يف �أعوام 1967-1961م من قبل
( كاتلني – كينيون – فوك�س ( R . de
.Vaux – m . Kenyon - Kathle
ف��احل��ي��ز اجل���غ���رايف ال���واق���ع ب�ين ال��ت�لال
الطبيعية ال��ت��ي ك��ان��ت م��ت��ع��ددة ال��ف�ترات
الزمنية املتعاقبة كان مطمور ًا كليا بالبقايا
والرتاكمات  ،وب�شكل خا�ص فناء �ساحة ميلو(
� .) Millonإال �أن الأبنية املرتاكم بع�ضها
فوق بع�ض والتي كانت فوق جميع املواقع مل
ت�سمح للعلماء الأثريني باتخاذ �آراء حمددة
تتعلق بالأ�سوار الأوىل ملدينة الت�أ�سي�س .
ويف ال��ع��ه��د ال���روم���اين ق���ام الإم�ب�راط���ور
تيتو�س ( ) Titusبهدم ق�سم من ال�سور
بالقرب من القلعة ك�شف عنه من قبل جون�س
( ) C.N.Jonesيف �أعوام 1938-1934م
 ،ث��م ق��ام ال��ع��اه��ل ال��ع��رب��ي ه�ي�رود ب���إع��ادة
بنائه مع �إ�ضافة الأب��راج الثالثة(فا�سال-
ماريامني))(Hippicus
هيبيكو�س–
 ) - Mariamine- Fhasalامل�شرفة
على املدينة العليا  ،كما �أحاط ال�سور بجبل
�صهيون .
و�أظهرت حفريات بلي�س يف �أعوام 1894
–  1897م على �أعقاب حفريات مود�سالي
( ) H. Maudslayيف ع��ام 1874م �أن
ال�سور بني على مرحلتني ت�أ�سي�سيتني وكان
مزود ًا ببوابتني كبريتني وجميلتني .
وخ�ل�ال �إع���ادة ب��ن��اء املدينة ق��ام ه�يرود
ب�إ�ضافة �ساحة للمعبد مزودة بفناء بعد رفع
م�ستوى املوقع وبناء �سور كجدار �إ�سناد �ضخم
حميط باملوقع  ،وهذا اجلدار هو نف�سه الذي
ما نزال ن�شاهد حجارته ال�ضخمة حتى الآن
يف الق�سم الغربي واجلنوبي وال�شرقي ويعرف
با�سم جدار املبكى .
وج���اء ق�سم م��ن احل��ائ��ط م��رت��ك��ز ًا على
ت�أ�سي�سات حفرت �أ�سفل ال�صخر الطبيعي
للتل كانت �أغلب الأحيان مب�ستوى منخف�ض
ب��ح��وايل 60م حت��ت �ساحة املعبد  ،ولهذا
ال�سبب مت بناء جدار بحجارة �ضخمة جد ًا
بلغ وزن بع�ض الكتل �أكرث من مئة طن نحتت
وبنيت بدقة وعناية فائقة .
وب��ذل��ك �أ���ص��ب��ح ب��الإم��ك��ان ال��و���ص��ول لبهو
و�ساحة املعبد بوا�سطة درج �أثري جميل � .أما
من اجلهة اجلنوبية ال�شرقية ف�أ�صبح ال�صعود
�إىل املعبد بوا�سطة درج �آخر ارتكز على قناطر
و�أقوا�س بنيت مبداميك حجرية مزدوجة
 .وف��وق ب��رج ب��ار���س ( )Barisق��ام ه�يرود
ب�إعادة بناء قلعة �أنطونيا (. )Antonia
�أما بخ�صو�ص مدينة عاليا كابيتولينا (Alia

زودت املدينة بالعديد
من الأديرة والكنائ�س
مثل كني�سة القدي�س
(�سيبولكر) التي بنيت
فوق �أنقا�ض �أبنية �سابقة
ب�إعادة ا�ستعمال بع�ض
العنا�صر املعمارية لبناء
الكني�سة.
 )Capitolinaال��روم��ان��ي��ة يف القد�س
فبنيت قبل هريود على �شكل خمطط ع�سكري
بعد �إزالة العديد من املباين القدمية .
ويف ع��������������ام 1937م ق�������ام
هاميلتون( ) Hamiltonب�إعادة الك�شف
عن �أق�سام من هذه الأ�سوار بالقرب من بوابة
دم�شق احلالية  .و�أك���دت ه��ذه الأع��م��ال ما
مت التو�صل �إليه �سابق ًا من قبل دي فوقوي
( ) E.M.De Vogüeيف �أع��وام 1855
– 1862م � ،إ�ضافة �إىل احلفريات التي قام
بها كل من بيريوتي ( ) Pierottiيف �أعوام
1860-1857م وويل�سون ( )Wilsonيف
ع��ام 1864م وكذلك الآث��اري��ون الرو�س يف
�أع��وام 1888 – 1887 1883-م  .والتي
دح�ضت جميعها املزاعم ال�صهيونية .
كما مت الك�شف ع��ن ال��ق��ب��ور ذات من��اذج
الأ�ضرحة والعديد من املدافن الرومانية
الواقعة حتت الأر���ض  ،كما مت الك�شف عن
الأبنية اجلنائزية التي نحتت يف ال�صخر
الطبيعي وامل�شابهة للعديد من امل��داف��ن يف
جنوب بالد ال�شام .
�أم��ا املدينة يف العهد البيزنطي ف��زودت
بالعديد من الأدي��رة والكنائ�س مثل كني�سة
القدي�س �سيبولكر ( )Sèpulcrewعام
335م بنيت ف��وق �أنقا�ض �أبنية �سابقة
ب���إع��ادة ا�ستعمال بع�ض العنا�صر املعمارية
لبناء الكني�سة ويف القرن اخلام�س قامت
الإمرباطورة �أودوك�س ( ) Eudoxieبرفع
اجلدار احلا�ضن لل�سفح الغربي .
ويف العهد العربي الإ�سالمي �شهدت املدينة
�أبنية جديدة منها بناء قبة ال�صخرة يف
�أعوام 691 – 687م وامل�سجد الأق�صى الذي
�أعيد بنا�ؤه يف العهد الفاطمي عام 1218
م  .ويف القرن الثاين ع�شر للميالد �شهدت
املدينة �أي�ض ًا بناء قلعة وكني�سة �سميت با�سم
القدي�سة �آن ( . ) Anneوكذلك املماليك
وم��ن ثم الأت���راك الذين قاموا ب��دوره��م يف
تعزيز وتدعيم الأ���س��وار ال�سابقة وتزويد
املدينة ب�سبل املياه .
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دراكوالت ….
• هنادة احل�صري
يقول كانط� ”:أن يكون امل��رء عنيفا يعني �أن ي�ستخدم
�شخ�ص الآخرين كمجرد و�سيلة دون النظر �إىل �أن الآخرين،
ب�صفتهم كائنات عاقلة ،ينبغي دائما احرتامهم يف الوقت نف�سه
كغايات”.
لعل هذا القرن وما يحمله من مفاهيم عنفية ت�شكل م�ساحة
وا�سعة من عاملنا الفكري ي�ؤكد التناق�ض الوا�ضح يف مفهوم
احل�ضارة العاملي ،حيث يقول الفيل�سوف كارل بوبرKARL
 POPPERترتكز احل�ضارة �أ�سا�سا على تقلي�ص العنف”.
ندعي والعنف ي�سري كاله�شيم !..
ف�أي ح�ضارة ّ
ال �أدري يف هذه الأيام كيف تقتحم عاملي �أ�سطورة دراكوال؟
ولعلمكم ف�إن دراكوال هو �شخ�صية حقيقية ولي�ست �أ�سطورية
حيث ن�سبت له الكثري من الأفعال املرعبة .دراك��وال هو ابن
حاكم ع�سكري ملدينة ترا�سلفانيا يف رومانيا ،حيث انتقل
والده من رتبة حاكم ع�سكري ليكون �أمريا على �أقاليم ثالثة
يف رومانيا ,بعدها مت احتجاز دراك��وال و�أخيه الأ�صغر رادو
كرهائن عند ال�سلطان مراد الثاين العثماين .بقي دراكوال يف
تركيا اىل �أن �أطلق الأت��راك �سراحه و�أبلغوه ب�أن وال��ده قد
اغتيل يف العام نف�سه بتخطيط من فيالدي�سيالف الثاين و�أن
�أخاه الأكرب دفن حيا..
وعندما �أ�صبح دراكوال يف ال�سابعة ع�شرة من عمره ،انطلق
مدعوما من البا�شا م�صطفى ح�سن باحتالل الإقليم الذي مت
اغت�صابه من والده وحا�صر فيالدي�سيالف الثاين ملدة �شهرين
حتى ا�ستطاع هزميته وقتله وبهذا حتققت �أوىل �أمنياته وهي
االنتقام من قاتل والده ،بعدها بد�أ ينتقم من قتلة �أخيه حيث
قام ب�أ�سر كل من له عالقة مبقتله مع عوائلهم ,فقام بتعليق كبار
ال�سن منهم على اخلوازيق و�أمر الباقي بالرحيل �إىل منطقة
تبعد خم�سني ميال حيث �أمرهم ببناء قلعة عظيمة له تعرف
الآن بقلعة دراك��وال بتطبيقه العقاب الوح�شي على �أعدائه
مثل �سلخ جلودهم� ،إلقائهم يف املاء املغلي ،قطع �أعناقهم ،فق�أ
�أعينهم ،حرقهم� ،شوائهم ،و دفنهم �أحياء � ..إل��خ  .كما كان
يهوى قطع �أنوفهم و �آذانهم و �أطرافهم! �أما �أحب �أ�سلوب تعذيب
له فهو اخلازوق حتى ا�شتهر با�سم �أمري اخلوازيق  ..ويقال �أن
من �شدة �صرامته وخوف النا�س منه �أن و�ضع ك�أ�سا من ذهب يف
امليدان الرئي�س لعا�صمته من دون �أي حرا�سة لي�شرب امل�سافرون
وعابرو ال�سبيل املاء ،وطبعا مل يجر�ؤ �أحد على �سرقته طوال
فرتة حكم دراكوال .
يعد رمزا للعنف ,لكن العنف
مع قريف من هذا الدراكوال الذي ّ
لديه كان ردة فعل ملقتل والده و�أخيه� ..أما ما يح�صل الآن يف
�سورية ما تف�سريه وماذا فعل الأطفال والن�ساء و  ...ليذبحوا
ويقتلوا و يحرموا قوت يومهم ..
ما زلت �أذكر ما قاله دوغال�س فيث وهو ثالث �أقوى املحافظني
اجلدد يف وزارة الدفاع الأمريكية عندما دفع �أمريكا الحتالل
العراق “�إننا ذاهبون �إىل حيث امل�ستقبل “لكنه وبعد ت�أكده
من ف�شل االحتالل الأمريكي للعراق قال“ :كل ما نفعله هو
�أننا نتزلج على الدم مل �أت�صور �أبدا اللحظة البابلية ال تزال
مهيمنة هناك”.
نعم نحن العرب لدينا ح�ضارة باقية فيها تكمن قوتنا وال بد
�ستهزم �أ�صحاب املجتمعات الهجينة ،الذين �سعوا لفك ارتباطنا
مبكوناتنا احل�ضارية والثقافية ،ولكننا م��دع��وون لإع��ادة
�صياغة حا�ضرنا بوعي عال متجاوزين نقائ�صنا جمددين تراثنا
وقادرين على نبذ ثقافة التخلف وهي الركيزة الأوىل يف البناء
املعريف� .صدق �أحدهم حني قال :امل�أزق العربي الراهن كوننا
نعي�ش عالقة م�شبوهة مع �أنف�سنا قبل �أن نعي�شها مع الغرب.

د.ح�ســن حميد

جيوفاين بوكا�شيو
نادر ًا ما يكون املرء مناق�ض ًا لع�صره �إال �إذا كان �صاحب نورانية
م�صطفاة� ،أو ر�سالة �أو�صلته �إىل هذه القناعة ب�أن يكون كذلك،
فالكاتب الإيطايل جيوفاين بوكا�شيو الذي كان من املفرت�ض له �أن
يعبرّ عن روح ع�صره ،القرن الرابع ع�شر امليالدي ،نحا نحو ًا خمالف ًا
متام ًا يف كتاباته ،وتفكريه ،وت�صوراته ،هذا غريت�صرفاته �أي�ض ًا،
فع�صره هو القرن الرابع ع�شر امليالدي الذي ُعرف بالنظرة املثالية،
وتقدي�س عامل الروحانية ،وهجر كل ما هو مادي ،واالرتقاء علو ًا
عن ع��امل امل��ل��ذات ،واتخاذ املثالية �صيغة حياة وعي�ش� ،أم��ا هو
جيوفاين بوكا�شيو ،فكان مادي ًا �إىل حدّ اال�ستغراق ،وكان عاتب ًا يف
م�ستهل �شبابه يطارد املتع على الرغم من كل الو�صايا والإر�شادات
التي ز ّوده بها املجتمع ،واحل�س ال�شعبي العام ،واملواعظ التي �أتخمه
بها والده ،كان الع�صر مثالي ًا ،وبوكا�شيو مادي ًا ،وكان الع�صر عاب�س ًا
متجهم ًا ،وكان بوكا�شيو منطلق ًا ،وكانت حاالت الع�شق التي يتحدث
عنها النا�س ويعقدون لواءها هي الق�ص�ص امل�شدودة �إىل رباط
املثالية والروحانية� ،أما بوكا�شيو فم�ضى �إىل ق�ص�ص الع�شق املادية
الأر�ضية وا�ستغرق فيها ،و�أعلن عنها �إىل حدّ �أنها غدت �أ�شبه
بالف�ضائح حني تناقلها النا�س على �أنها حدث م�ستهجن كريه ،وكان
الع�صر ع�صر املال ،وبوكا�شو ينفق كل مال ي�صل �إليه ،وكان الع�صر
ع�صر رجال الأعمال ،والقانون ،وال�سا�سة ،وبوكا�شيو ال يريد �أن
يكون واحد ًا منهم ،وكان الع�صر ع�صر الكتابة بالالتينية ،اللغة
الر�سمية ،وبوكا�شيو مييل �إىل الكتابة باللغة املحلية (التو�سكية)
وكانت �صيغ الكتابة يف ع�صره متيل �إىل تقليد ال�صيغ الإغريقية،
وهو يريد �أن يكتب بلغة النا�س ،لغة الب�ساطة والواقعية.
ولعل والده كان ممث ًال لع�صره بامتياز فقد �أراد له �أن يكون رج ًال
من رجال الأعمال املعروفني يف مدينة (فلورن�سا) ،ثم يف مدينة
(نابويل) التي �سافر �إليها ،وعا�ش فيها �سنوات ،وحني مل تتحقق
رغبة الوالد� ،أحلقه بجامعة (نابويل) ليدر�س فيها علوم القانون
لعله ينقذ �سمعة ابنه و�سمعته يف �آن ،لكن جيوفاين الذي يدر�س
علوم القانون على م�ض�ض ،نفر من وط�أة علومها و�آرائها ،وتوقف عن
متابعة الدرا�سة على الرغم من غ�ضبة والده الذي ا�ست�سلم �إىل
رغبت ابنه الباحث عن املجد وال�شهرة يف عامل الأدب.
ولد جيوفاين بوكا�شيو �سنة  1313يف مدينة باري�س من زواج
غري �شرعي لأب �إيطايل ،و�أم فرن�سية ،وقد رعى الأب ولده رعاية
كاملة ،حاول من خاللها �أن يعو�ضه عن حنان �أمه التي بقيت يف
باري�س ،لأن جيوفاين كان ثمرة لقاء عابر ما بني والديه ،ومل تكن
خططهما مع ًا �أن ي�ؤ�س�سا �أ�سرة يف امل�ستقبل .ا�ستقدم الأب مربية
ت�شرف على رعاية ول��ده جيوفاين ،مثلما ا�ستقدم له املدر�سني
الذين تعاونوا على تدري�سه خمتلف �أنواع العلوم ،وقد ر�أى �أ�ساتذة
اللغات والتاريخ براعات جيوفاين املجلية ،فقد كان �صاحب اهتمام
وا�ضح باللغات والتاريخ ،و�سيظل جيوفاين بوكا�شيو �صاحب اهتمام
باللغات والتاريخ ط��وال حياته ،لقد �أتقن اللغات الإيطالية،
والفرن�سية ،والالتينية ،واليونانية وحذقها جميع ًا.
كما �أنه �أحب التاريخ ،فا�ستغرقته ع�صوره املا�ضية ،وجتارب
�أعالمه يف خمتلف فروع املعرفة ،وب�سبب ثقافته الراجحة ،بدا
جيوفاين �أكرب من عمره الزمني ،لذلك �أر�سله والده يف مهمة جتارية
من مدينة (فلورن�سا) �إىل مدينة (نابويل) لي�شرف على جتارة
فيها ،كا�سترياد ال�شحنات التجارية القادمة �إىل والده ،وت�صدير
الب�ضائع املقابلة لها لطالبيها يف امل��دن الأوروب��ي��ة ،وق��د �أ�صاب
جيوفاين بع�ض النجاح يف عمله ،على الرغم من طراوة عوده ،لكنه
يف النهاية مل يحقق الرجاء الذي �أراده والده ،لأن ع�شق الأدب
متكن من جيوفاين �إىل حدّ �أن والده �صرح ب�أن اهتمام ولده بالكتب
يفوق اهتمامه ببيع الب�ضاعة و�شحنها ،ولكن هذا ال��ر�أي مل يكن
�سوى مقدمة ليعرتف الوالد ب�أن ابنه جيوفاين �أ�صاب من الثقافة
(من خالل حبه للكتب) وملعرفة ما مل ي�صبه الطالب الدار�سون يف
اجلامعات .غري �أن ما �أغ�ضب الوالد مرة �أخرى هو �أن هيام جيوفاين
بالكتب والقراءة والكتابة قرنه بهيامه بالن�ساء ،و�أنه �أنفق من
الوقت واملال على �شراء الكتب مثلما �أنفق على عالقاته بالن�ساء،
وبذلك كان على خالف ت�صورات �شباب ع�صره الذين كانوا يبحثون
يف عوامل ال�سماء عن اجلحيم ،واملطهر ،والفردو�س ،لأن الع�صر
كان ع�صر دانتي� ،أم��ا جيوفاين ف��راح يبحث عن جنته املوعودة
يف الدنيا ،وفوق الأر���ض متام ًا ،بل كان بخالف ما فعله �أ�ساتذته
الكبار يف الأدب والثقافة� ،أمثال دانتي ،وب�ترارك ،فدانتي اتخذ
من (بياتري�س) حبيبة روحية ،وبرتارك اتخذ من (لورا) حبيبة
روحية �أي�ض ًا ،لين�سج االثنان ق�ص�ص ًا مثالية� ،أما جيوفاين بوكا�شيو
فاتخذ (ماريا) حبيبة �أر�ضية من حلم ودم ،فهي مثله ابنة غري
�شرعية مللك (�صقلية) ومل يجعل منها الرياحني� ،أو الغيوم ،و�إمنا
جعل منها (لهبة زرقاء) لنار كاوية لأنه كان على قناعة ب�أن احلب
حمرقة واحلبيبة �إن مل تكن (لهب ًا) ولو �صغري ًا ،فهي غري جديرة
باحلب ،وبهذا نعى بوكا�شيو على ع�صره نظرته املثالية املحت�شدة
بالعبو�س ،والكربياء الكاذبة جتاه الأ�شياء ،وجتاه املر�أة �أي�ض ًا ،لقد
دعا �إىل حياة تقوم على املرح والفرح وال�ضحك واملتعة بد ًال من

احلياة القائمة على اخلداع ،واملواراة ،والنفاق ،واملثالية الكاذبة،
�أراد �أن يوازي الأدب بحياة النا�س ،و�أن يجعله املعرب عن حياتهم،
و�أحالمهم ،ورغائبهم� ،أو لنقل �أراد للنا�س �أن يروا �أنف�سهم يف مرايا
الأدب الواقعي اجلديد.
كتب بوكا�شيو ق�صائد كثرية رغبة منه يف �أن يكون �شاعر ًا كبري ًا
ذائع ال�صيت مثل دانتي ،وبرتارك ،لكنه مل يوفق ،فقد كان �شاعر ًا
عادي ًا ،ومل يكن �شاعر ًا مبدع ًا ،وقد حت ّول عن كتابة ال�شعر مرات،
حني كتب ن�صو�ص ًا ق�ص�صية مل تالق هي الأخ��رى االهتمام الذي
توخاه ،كما �أنه مل ينجح حني كتب �سريتي (دانتي) و(برتارك)،
مع �أنه بذل يف �سرية دانتي الكثري من اجلهد والتق�صي ،ومع �أنه
عاي�ش (برتارك) �سنوات ،وتعلم على يديه ،و�أخذ بن�صائحه ،ولعل
ن�صيحة (برتارك) التي دعته �إىل ترك الكتابة باللغات املحلية،
والكتابة باللغة الالتينية لي�صبح كاتب ًا عاملي ًا ،و�أن يدع الأمور
ال�صغرية (املحلية) ويكتب الق�ضايا الكبرية التي تبقى ،لعل هذه
الن�صيحة هي التي حدّ دت م�ستقبل جيوفاين بوكا�شيو ،ان�صرف �إىل
الكتاب الذي خ ّلده ،ونعني به حكايات (الديكامريون).
لقد �أنفق بوكا�شيو خم�س �سنوات من عمره ليكتب الـ (ديكامريون)
وهي لفظة يونانية تعني العدد ع�شرة ،ويف هذا العنوان �سر هذه
احلكايات ،فهي قائمة على فكرة فحواها� :أن تظل احلياة جميلة
وممتعة على الرغم من ظهور وب��اء الطاعون واجتياحه ملدينة
(فلورن�سا) حتى طال �أربعة �أخما�س �سكانها ،وكان من بني �ضحايا
هذا الوباء (والده) و(حبيبته ماريا).
تقوم حكايات الـ (ديكامريون) على عاتق ع�شرة �أ�شخا�ص هم
�سبع فتيات ،وثالثة �شبان ،ويتفق اجلميع على الهروب من الوباء
(الطاعون) �إىل الريف ،و�أن يقيموا هناك فال يخرجون مدة
يق�ص كل واحد منهم ق�صة واحدة يف الليلة
ع�شرة �أيام ،على �أن ّ
الواحدة ،وبذلك تتوافر لهم ،ع�شر ق�ص�ص ،يحدد �أحدهم ،ويف
كل ليلة ،مو�ضوع الق�ص�ص التي تناولت ق�سوة احلياة و�صدودها
خالل �سنوات طوال ثم الظفر بالنجاح كخامتة ،وت�صوير حياة
�أ�شرار �أوغ��اد عا�شوا يف �سرور ونعيم على الرغم من كل الو�سائل
القبيحة التي ا�ستخدموها ،والنيات القبيحة التي عملوا عليها،
ثم احلكايات احلزينة ،ومن بعد الق�ص�ص املرحة وامل�شاهد املرحة،
وكذلك ق�ص�ص الن�ساء اللواتي مل يكن وفيات لأزواج خونة و�أنذال
مل يعرفوا طعم ال�شهامة يوم ًا ،وكذلك ق�ص�ص الزوجات الوفيات،
ومنها (متثي ًال) ق�صة امللك الذي هام بزوجة �أحد قواده ،ف�أر�سله
يف �إح��دى حمالت الفرجنة �إىل امل�شرق العربي ،ليتخل�ص من
وجوده �أو ًال ،ولكي تخلو ال�ساحة فيلتقي زوجته اجلميلة يف منزله
الذي �شغر فيه ،ولأن الزوجة كانت وفية لزوجها ،حافظة ملعاين
غيبته ،ف�إنها تلج�أ �إىل حيلة لكي ت�صرف امللك عن رغبته بها،
وهي غري القادرة على �أن حتول بينه (وهو امللك) وبني زيارتها يف
ع�شاء م�ؤلف ًا من حلم الدجاج ،وهو على الرغم
بيتها،فتومل للملك
ً
من تعدد �أطباقه �إال �أنه ّ
يظل م�ؤلف ًا من حلم دجاج ،وهذا ما يلفت
انتباه امللك ،في�س�أل ال�سيدة التي �أغ��رم بها� ،ألي�س يف املدينة يا
�سيدتي من طعام �سوى الدجاج ،فتقول له ال�سيدة :بلى يوجد يا
�سيدي ،ولكن الن�ساء كالدجاج ،فهن على اختالف مظهرهن �سواء
يف كل مكان ،وبالقول هذا يدرك امللك مرامي ال�سيدة ،ويعرف �أنها
غري راغبة به ،و�أنها تريد البقاء على �إخال�صها لزوجها امل�سافر،
فين�صرف امللك عنها عائد ًا �إىل دارته وهو مي�ضغ طعام الهزمية املر.
وهكذا ا�ستطاع بوكا�شيو ،ومن خالل ق�ص�ص (ديكامريون) �أن
ي�صور احلياة االجتماعية امل�ضمرة يف القرن الرابع ع�شر الذي
�أبدى يف جميع مظاهره �أنه ع�صر للمثالية ،والأفكار العلوية التي
عرب عنها (دانتي) ،و(ب�ترارك) لي�س انطالق ًا من واقع املجتمع
الإيطايل ،و�إمنا انطالق ًا من روح الع�صور الإغريقية التي �أمنت
ب�أن العامل مق�سوم �إىل ب�شر و�آلهة ،و�إىل وقائع وم�صادفات ،و�إىل
�أحزان جتاورها الأحالم ،و�إىل رغائب تولد لتموت ،يف حني �أراد
بوكا�شيو وبو�ضوح �شديد �أن يقول �إن حياة الإن�سان مهمة وجديرة
ب�أن تكون مل ّونة ،و�سارة ،وممتعة ،وقد كانت هذه قناعة �أ�ص ًال،
لكنه ويف �أخريات عمره ،كان دائم القول والت�صريح� :إنه نادم
�أ�شد الندم على كتابة ق�ص�ص الـ (ديكامريون) ،وكاد �أن يدخل �أحد
الأديرة لكي يرتهنب من �أجل التكفري عن غلطته (كتابة ق�ص�ص
أح�س من خاللها �أنه باح مبا �أراد ع�صره ،ع�صر
الديكامريون) ،التي � ّ
القرن الرابع ع�شر امليالدي �أن يخفيه ،واحلق �أن جيوفاين بوكا�شي،
ال يُعرف اليوم ب�أنه ابن ال�صرييف الفلورن�سي� ،أو ب�أنه تلك الثمرة
لذلك احلب العابر بني والديه ،وال بكاتب �سرية (دانتي)� ،أو �سرية
(برتارك) ،وال بذلك ال�سيا�سي الإيطايل الذي حمل الر�سائل �إىل
امللوك ،والأمراء من �أهل ال�سيا�سة يف �أوروبا ،و�إىل البابا من �أهل
العقيدة ،و�إمنا يُعرف ب�أنه ثالث الثالثة الكبار من �أدباء �إيطاليا
يف القرن الرابع ع�شر امليالدي ،وهم :دانتي ،وبرتارك ،وبوكا�شيو،
ويُعرف �أي�ض ًا ب�أنه �صاحب الغلطة الأجمل يف عامل الأدب ،غلطة
(الديكامريون) الرائعة.
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قضايا وآراء

الرِّباط المُحْ كَم بين الفل�سفة والنف�س الإن�سانيّة...

•غياث رمزي اجلرف
كان الفال�سفة قبل الفيل�سوف (�سقراط)
مهمومني ب��ال��ت���أم��ل ال��ك��وين /ال��وج��ودي:
ما �أ�صل الكون/الوجود  ..ما جوهره ..
وما م�صريه ؟ ومن ثم كانت معرفة ماهية
الكون وتف�سريه �شغلهم ال�شاغل� ،إىل �أنْ جاء
(�سقراط) وكانت نقلته الكربى الأ�سا�سية:
(�إن��زال الفل�سفة من ال�سماء �إىل الأر���ض)
على حدّ تعبري م�ؤرخي الفل�سفة .فقد �سعى هذا
الفيل�سوف الرائد على نحو حثيث �إىل حتويل
يتفرع عنها
االهتمام من امل�سائل الكونية وما ّ
�إىل امل�سائل الإن�سانية يف جماالتها املتن ّوعة
الرحبة  ...وكانت عبارته � ،أو �شعاره ال�شهري:
(اع���رف نف�سك بنف�سك) يعني ،فيما يعني،
�أمرين جوهريني اثنني:
الأول هو الإع�لان عن ب��دء حتويل جمرى
التفكري الفل�سفي ،وال��ث��اين ه��و الإ���ش��ه��ار عن
رب��اط حمكم بني الفل�سفة والنف�س ،فالبحث
يف النف�س وجتلياتها ال�لاحم��دودة وم�سائلها
ومظاهرها وطبيعتها وميولها ونزعاتها ومعرفة
م�صريها ( ..انظر فل�سفة �سقراط و�أفالطون،
وكتاب �أر�سطو يف النف�س ،ونظرية النف�س عند
ابن �سينا  ) ...من البحوث احليوية التي ال
ي�ستطيع ،يف �أي حال من الأح��والّ � ،أي �إن�سان،
كائن ًا من كان �أن ي�شيح بوجهه عنها ،ومن هنا
كان ذلك الرباط املحكم الذي ال بدّ منه وال
مفر .
ّ
وبناء على ه��ذه ال��ب��ذور واملقدمات نتج �أو
ظهر ،الحق ًا ،علم النف�س ،وعلم الأخالق ،وعلم
املنطق ،وعلم ما وراء الطبيعة ،فهذه العلوم
تفرعتْ ع��ن الفل�سفة ( �أم العلوم )
جميع ًا ّ
وارتبطتْ بها.
�إنّ الفل�سفة ـ وهذا ما يهمنا هاهنا ـ يف �إحدى
غاياتها ترمي �إىل معرفة اخلري ومعرفة ّ
ال�شر،
وت�سعى �إىل تكوين وحت��دي��د ���ص��ورة �شاملة
ومتكاملة لل�سلوك الإن�ساين الذي عليه �أن ي�سري

ما من مذهب �أدبي
ظهر وتط ّور وثبت
وا�ستمر� ،أو ّ
انحل
وتال�شى ودخل
متحف التاريخ �إال
وكان له خلفية
فل�سفية

وف��ق طبيعة نف�س الإن�سان ،ووف��ق مقت�ضيات
اخل�ي�ر وال��� ّ��ش��ر ،ف��ت�����س��اع��ده ع��ل��ى ف��ع��ل الأول
واالبتعاد عن الأخري .لقد كان ال�شيخ الرئي�س
(ابن �سينا) يعتقد ـ ومذهبه يف اخلري هو مذهب
التفا�ؤل ـ �أنّ اخلري يفي�ض من املبدع الأول على
العامل ّ ...
وال�شر موجود داخل هذا العامل� ،إال
�أن ّ
ال�شر لي�س هو الغالب يف الوجود /الكون ،بل
اخلري هو الغالب فيه ،وال معنى للخري من دون
ّ
ال�شر ،كما �أ ّن��ه ال معنى للنور من دون الظلمة
...وك����ان (�أف�ل�اط���ون) ي�س ّمي الإل���ه باخلري
إلهي باخلري املطلق.
الأعلى ،واجلمال ال ّ
أبدي ال ّ
وا�ستقراء املدار�س �أو املذاهب الأبدية يقول
لنا بجالء :ما من مذهب �أدب��ي ظهر وتط ّور
وثبت وا�ستمر� ،أو ّ
انحل وتال�شى ودخل متحف
التاريخ �إال وكان له خلفية فل�سفية .فالتيارات
واالجتاهات واملذاهب الأدبية (الكال�سيكي،
الرومان�سي ،الواقعي ،الواقعي اال�شرتاكي،
ال�سريايل  ) ..مل ت�ستطع،
الرمزي ،الربنا�سيُّ ،
عموم ًا� ،أنْ تنجو من ت�أثري الفل�سفات املختلفة
عليها ،ب��ل يف بع�ض الأح��اي�ين م��ن هيمنتها
و�سيطرتها � ...إنّ املذاهب الفل�سفية هي ـ من
ُ
قبل وم��ن بعدُ ـ انعكا�س للأو�ضاع (النظام)
االجتماعية ،فالنظام الر�أ�سمايل اجلديد ،على
�سبيل املثال ،ال��ذي نه�ض على �أنقا�ض النظام
الإقطاعي �أنتج مذهبه الفل�سفي وعلومه التي
تفرعت عنه ،وجتلياته الثقافية كانت على
كل �صعيد ،فعلى ال�صعيد الأخالقي كان التيار
النفعي الفردي ،وعلى ال�صعيد االقت�صادي كان
مبد�أ (دع��ه يفعل ،دعه مي ّ��ر) ،وعلى ال�صعيد
الأدبي كان التيار الرومان�سي �أو الرومانتيكي
�أو الرومانطيقي  ...وهكذا  ،ففي الوقت الذي
كان فيه (جان جاك رو�سو) مي ّهد للرومان�سية
يف فرن�سا ويعتقد بالفل�سفة املثالية التي ترى
عي�ش و�سعادة وجما ًال ..
احلياة رغد ًا
وطيب ٍ
َ
وتتغنّى بخريية الإن�سان الطبيعية ،وتقول
ع�بر نظرية العقد االجتماعي� :إنّ احلياة
االجتماعية/املدنية هي التي قامت ب�إف�ساد
هذا الإن�سان اخليرّ بطبعه  ...يف هذا الوقت
كان (فولتري) مي ّهد للواقعية ،وي�سخر يف �شعره
وق�ص�صه وكتاباته �سخرية الذعة من املثالية،
ويلتزم فل�سفي ًا بالت�صوير احلي الأمني ملظاهر
وجتليات احلياة والطبيعة كما هي ،ويعر�ض
الأح����داث وال��ظ��روف والآراء والأف��ك��ار دون
نظر مثا ّ
يل يف كل ذلك .بناء على هذا النظر
ٍ
الفل�سفي غ��دا فهم ال��واق��ع و�إظ��ه��ار خفاياه
ووقائعه وتف�سريه ،والعناية بت�صوير �أحوال
هم الواقعية
النا�س واملجتمع على ما هو عليه ّ
الأكرب� ،إال �أنّها �أي الواقعية تنظر �إىل احلياة
ووقائعها وخمتلف مظاهرها من منظار �أ�سود،
وترى �أنّ �أ�صل احلياة وجوهرها هو ّ
ال�شر ،وما
يخ ّلفه من ظلم وف�ساد وقهر ووح�شية وق�سوة
وحمن وع��ذاب  ...فالقيم الأخالقية وجميع
القيم التي ت�س ّمى قيم ًا خيرّ ة هي قيم مبنية
فل�سفي ًا ولغوي ًا وواقعي ًا على الأَ َث َر ِة (الأنانية،
حب الذات والنف�س مع عدم التفكري بالآخرين،
ُّ
اال�ستئثار ،وتف�ضيل امل��رء نف�سه على غريه
ب���إط�لاق  ) ...التي تقف يف اجلهة املقابلة
وامل�ضادة للإيثار  ...وه��ذه القيم ،كما ترى
الواقعية ،تقف عاجزة �أمام اجلربوت املدمر
لذلك الوح�ش الكامن يف العامل ال�سفلي املظلم

القيم اخليرّ ة �ضرورة
تكن
ق�صوى ،ولو مل ْ
موجودة لوجب � ْأن
ُتخرتع لأجل الإن�سان
وا�ستقامة احلياة
الإن�سانية قاطبة.
للإن�سان � ...أمل يقل الفيل�سوف الإنكليزي
الواقعي (هوب�س) �أنّ الإن�سان للإن�سان ذئب
�ضار� ،أو �إنّ الإن�سان ذئب على �أخيه الإن�سان؟!
�أمل يقل (نيت�شه) يف (زراد�شت) � :إنّ ال�ضعفاء
يح�سبون �أنف�سهم �صاحلني ،لأنّ لي�س لهم براثن
؟! و(�أف�لاط��ون) �أمل يقل يف (اجلمهورية):
العدالة �إنمّ ا هي حقّ الأقوى ؟! و (�أر�سطو) �أمل
يكن ،انطالق ًا من النظام االجتماعي اليوناين،
ي��رى �أنّ��ه من اخل�ير وال��ع��دل �أنْ يخ�ضع العبد
احلر ).كما يخ�ضع
(املنتج  )..ل�سيده (املالك ّ
اجل�سد للنف�س؟!
واملعلم الثاين (الفارابي) الذي كان مذهبه
يف الأخ�ل�اق مبني ًا على الف�ضيلة ولي�س على
القوة كمذهب نيت�شه� ،أمل يذهب �إال �أنّ العدل
هو التغالب ،والغالب قد يهلك املغلوب ،وقد
يبقيه لي�ستخدمه ،وي�ستعبده  ،وينتفع به ...
فا�ستعباد القاهر للمقهور هو من العدل ،و�إنْ
يفعل املقهور ما هو �إال نفع للقاهر هو� ،أي�ض ًا،
ع��دل  ،ف��ه��ذه كلها يف ال��ع��دل الطبيعي وهي
الف�ضيلة  ..و�أما �سائر ما ي�سمى عد ًال مثل ما
يف البيع وال�شراء ،ومثل ر ّد الودائع ،ومثل �أنْ ال
يغ�ضب ،وال يجور  ،و�أ�شباه ذلك ،ف�إنّ م�ستعمله
�إنمّ��ا ي�ستعمله �أو ًال لأج��ل اخل��وف وال�ضعف،
وعند ال�ضرورة الواردة من خارج ..
-2ه��ك��ذ� ،إذ ًا ،الف�ضيلة دل��ي��ل على ال�ضعف
واخل��وف ،ف�إذا كان املتعاقدون �ضعفاء ،يخاف
بع�ضهم بع�ض ًا ،حافظوا على ال�شراكة ،لكن متى
قوي �أحدهم على الآخرين ،ف�إنّه يغري �شرائط
االت��ف��اق وي���روم ال��ق��ه��ر .وق��د ي�ترك النا�س
التغالب ،ويتعاونون على احل��ي��اة ،ف����إذا وقع
التكاف�ؤ ،ومتادى الزمان على ذلك ،مل يدركوا
كيف كان من�ش�أ ذلك التعاون ،وظنوا �أنّ العدل
هو املوجود الآن ،وال يعلمون �أنّه خوف و�ضعف
...
( انظر  :د  .جميل �صليبا  ،من �أفالطون �إىل
ابن �سينا ــ حما�ضرات يف الفل�سفة العربية � ،ص
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والتاريخ الإن�ساين املت�شح بال�سواد ،املدمى
واملثقل باملظامل وال�لاع��دل � ...أمل يقل لنا
�أنّ القي�صر ،دائ��م�� ًا و�أب���د ًا ،هو القي�صر؟ �أمل
ُيظهر (�سعد اهلل ونو�س) ب�شكل ال يقبل ال�شك
�أنّ امللك هو امللك يف كل زمان ومكان ...؟ �أمل
ي�صرخ ال�شاعر (خليل مطران) يف « ق�صة الظلم
الب�شري » قائ ًال� :إنّ (ك�سرى) هو كل حاكم
مر الع�صور...؟ �أمل
م�ستبدّ  ،ظامل ،جائر على ّ
(ي��ن��دّ د) يف الوقت نف�سه بال�شعوب اخلانعة،
اخلا�ضعة  ،ال�ساكنة ،امل�ستكينة وامل�ست�سلمة...؟
فا�شرب ِمن الدّ ِم خمر ًة
�إنْ ت�ستط ْع
ْ
ْ
جماجم عابديك نعاال
واجعل
َ
لو كانَ يف تلك
النعاج مقاومٌ
ِ
َ
ْ
لك مل جتئ ما جئْتهُ ا�ستفحاال
�أ ْ
مل يعلن املفكّر ال��رائ��د اجل��ريء  ،املغتال
(عبد الرحمن الكواكبي) الذي وقف حياته
على مناه�ضة الظلم ومقاومة اال�ستبداد:
�إنّ امل�ستبدّ يتحكّم يف �ش�ؤون النا�س ب�إرادته
ال ب���إرادت��ه��م ،ويحكمهم بهواه ال ب�شريعتهم،
في�ضع
ويعلم من نف�سه �أنّ��ه الغا�صب املتعدي
ُ
ُ
كعب رج ِله على �أفواه املاليني ي�سدّ ها عن النطق
َ
باحلق والتداعي ملطالبته  ...فلو ر�أى الظامل
على جنب املظلوم �سيف ًا ملا �أقدم على الظلم...
ومن املعلوم �أنّ اال�ستعداد للفعل ٌ
�شر
فعل يكفي ّ
اال�ستبداد ..؟
�أما ن�شيد ال�شعر العربي �أبو الطيب املتنبي
فريى �أنّ النف�س الب�شرية مطبوعة على الظلم،
و�أنّ النا�س جمبولون عليه ،فهو م��ن خلقهم
وطبيعتهم ف���إذا � َ
��ص��ادف ور�أي���تَ من ّ
يعف عن
يغر َ
نك ذل��ك ،فما �صدّ ه عن الظلم
الظلم فال ّ
ّ
وتركه له �إال لعلة من العلل !
ّ
ّفو�س ف�إنْ جتدْ
�شيم الن ِ
والظ ُلم من ِ
ّ
اليظلم
ذا عف ٍّة فلعل ٍة
ُ
ولكنّ �أبا الطيب مل يك�شف عن هذه الع ّلة،
�أهي علة �سيا�سية� ،أم علة دينية� ،أم نف�سية ..؟
�أهو اخلوف وال�ضعف� ،أم اجلنب� ،أم العجز� ،أم
الي�أ�س� ،أم املباهاة� ،أم املجد� ،أم كل ذلك جميع ًا
...؟
ً
ً
�أي��ا ك��ان اجل��واب ،و�أي��ا ك��ان الأم��ر واملوقف
مما تقدم جميع ًا نقول :القيم اخليرّ ة �ضرورة
ّ
ق�صوى ،ولو مل تكنْ موجودة لوجب �أنْ ُتخرتع
لأج��ل الإن�سان وا�ستقامة احلياة الإن�سانية
قاطبة ...
بقي �أنْ نقول � :إذا كانتْ نقلة ( �سقراط )
الكربى والأ�سا�سية هي �أنه قد �أنزل الفل�سفة
من ال�سماء �إىل
الأر�ض  ...ف�إن النقلة التاريخية املركزية
واجلوهرية هي النقلة ( املارك�سية )  ،حني
�أعلنت هذه الفل�سفة وعملت على تغيري العامل
تكتف  ،كما فعلت الفل�سفات
( ، ) ...ومل
ِ
الأخرى  ،بتف�سريه .
مع الإ�شارة �إىل �أنّ املارك�سية قد تختلف �أو
تتفق جزئي ًا �أو كلي ًا مع كل ما ُكتب �أعاله  ،وهذا
يتطلَّب بحث ًا م�ستق ًال .
وبعد  ..ما �أحوجنا يف حالتنا الراهنة ،
�سوري ًا وعربي ًا � ،إىل الو�ضوح الفكري والر�ؤية
ال�شاملة � ..إىل فل�سفة علمية ثورية  ،تكون
 ،مب��ا حت��م��ل م��ن م��ع��انٍ ودالالت اجتماعية
و�إن�سانية عميقة � ،سالح ًا ب�شري ًا ف ّعا ًال للكفاح
من �أجل البناء واحلياة ..

قضايا وآراء
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خم�سون عام ًا على نك�سة حزيران
•زبري �سلطان
م��رت ال��ذك��رى اخلم�سون على �أخطر
نك�سة م��رت يف ت��اري��خ ال��ع��رب احلديث
بعد نكبة فل�سطني عام  ،1948من دون
�أن تعطى ه��ذه الذكرى امل�ؤملة حقها من
الدرا�سة والبحث لدى العديد من املفكرين
والباحثني وال�سيا�سيني العرب ،وقد يكون
ال�سبب ما تعي�شه اليوم العديد من بلدان الأمة
العربية من �أزم��ات ح��ادة وح��روب داخلية،
والتي غدت تهددها بالتق�سيم وتدمري بنيانها
ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف ،ولكن من �أراد
�أن يبحث من خ�لال ر�ؤي��ة علمية منهجية،
�سيجد �أن تلك احل��روب والأزم��ات والفو�ضى
ما هي �إال �إحدى نتائج تلك النك�سة اخلطرية،
و�أنها جاءت حتقيق ًا للأهداف ملن ر�سم وخطط
ونفذ لإنتاج هذه النك�سة التي و�إن كانت �شاملة
لكل الأمة العربية ،ولكنها كانت �أ�شد و�أعظم
م�صيبة ا�ستهدفت جناحا الأمة العربية م�صر
و�سورية ،واللتان ت�شكالن قلب الأمة وعزتها
وقوتها وجدار �صدها لكل غاز وحمتل.
لقد حقق العدو ال�صهيوين يف هذه احلرب
ومن خلفه القوى الإمربيالية بقيادة الواليات
املتحدة جملة من الأهداف الإ�سرتاتيجية يف
�صراع الوجود التي تخو�ضه الأمة العربية
معه منذ �أن ن�ش�أ كيان ًا ا�ستيطاني ًا ،وغدا غـُدّ ة
�سرطانية تعمل على تفتيت وتدمري ج�سدها.
وم���ن �أه���م الأه�����داف ال��ت��ي حققتها تلك
النك�سة؛ ك��ان توجيه �ضربة قا�صمة للمدّ
القومي العربي ،ال��ذي بلغ م��داه الأعظم يف
�ستينيات القرن املا�ضي ،حني حاز على دعم
وت�أييد ال�شارع العربي من املحيط �إىل اخلليج،
حيث انح�سرت وتال�شىت بقوته االجتماعية
معظم التيارات املري�ضة ،التي كانت ت�سمم
اجل�����س��د ال��ع��رب��ي ك��ال��ت��ي��ارات الإق��ل��ي��م��ي��ة
والطائفية والرجعية ،و�أج�بره��ا ه��ذا املدّ
القومي �إىل الرتاجع �إىل مواقع الدفاع عن
نف�سها ،وب��ذل كل طاقات العمل واجلهد من
�أجل املحافظة على البقاء فقط؛ م�ستعينة من
�أجل حتقيق ذلك بالقوى الإمربيالية العاملية
ويف مقدمتها الواليات املتحدة.
خا�صة بعد �أن حقق امل��دّ القومي جناح ًا
هام ًا يف �إعالن قيام الوحدة ال�سورية امل�صرية
 ،وتوحيد قدرات البلدين �ضمن دولة واحدة
ه��ي اجلمهورية العربية املتحدة برئا�سة
الزعيم القومي الكبري جمال عبد النا�صر،
حيث حتولت �إىل قاعدة للتغريات الثورية
ال��ك�برى ال��ت��ي ح��دث��ت يف جغرافية الوطن
العربي .فقد جنح ال�شعب العراقي يف تفجري
ثورته يف الرابع ع�شر من متوز عام 1958
�ضد النظام الرجعي العميل  ،و�أ�سقط حلف
بغداد اال�ستعماري ،الذي �أريد به و�ضع الوطن
العربي �ضمن الهيمنة الغربية اال�ستعمارية.
كما ت�صاعدت بقوة دولة الوحدة ثورة ال�شعب
اجل��زائ��ري �ضد اال�ستعمار الفرن�سي بعد
�أن تلقت الدعم امل��ادي والع�سكري واملعنوي
والإع�لام��ي من دول��ة الوحدة ومن التيارات
القومية ويف مقدمتها ح��زب البعث العربي
اال�شرتاكي ،فنجحت اجلزائر بثورتها العارمة
يف ط��رد امل�ستعمر الفرن�سي ع��ن �أرا�ضيها
بعد  130عام ًا من اال�ستعمار اال�ستيطاين،
الذي كان يعترب اجلزائر جزء ًا من الأرا�ضي
الفرن�سية  ،ولي�س قطر ًا عربي ًا.

انتفا�ضة الأ�سرى
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•عبد اللطيف مهنا
وخالل ت�صاعد املدّ القومي تعزز ا�ستقالل
املغرب وتون�س وال�����س��ودان ،وانتف�ضت عدن
�ضد اال�ستعمار الربيطاين ،وحتركت �شعوب
اخلليج ،ف�أجربت بريطانيا على �إعطاء دول
اخلليج اال�ستقالل ،كما متلمل ال�شعب العربي
يف �شبه اجلزيرة العربية واخلليج ،فظهرت
التنظيمات الثورية القومية ،التي نا�ضلت من
�أجل حريتها ،وحترير ثرواتها الوطنية من
القوى اال�ستعماري ،ونذكر منها تنظيم (احتاد
�شعب اجلزيرة) الذي �أقلق الوجود الأمريكي
يف �شبه اجلزيرة العربية ،وعلى هيمنته على
املناطق النفطية فيها .كما نذكر ثورة اجلبل
الأخ�ضر يف ُعمان يف تلك الأيام اخلالدة من
تاريخ الأمة  ،والتي كادت �أن حتقق �أهدافها
لوال �شاه �إيران واال�ستعمار الربيطاين ،الذي
ا�ستغل نك�ستي االنف�صال وحرب اخلام�س من
ح��زي��ران .كما ازداد الأم��ل لل�شعب العربي
الفل�سطيني من الوحدة ال�سورية – امل�صرية،
وخا�صة من هم داخل �أرا���ض عام  1948يف
طرد امل�ستعمر ال�صهيوين عن �أر���ض فل�سطني
الطاهرة ،كما انتف�ض حينها ال�شعب العربي
يف لبنان �ضد العمالء يف عام  ،1958وجنحت
ق��واه الوطنية والقومية يف �إ�سقاط نظام
كميل �شمعون  ،لقد كانت الأر�ض العربية قبل
النك�سة متوج بالثورات حتت �أقدام اال�ستعمار
يف كل بقعة من بقاع الأمة العربية.
مما �أرع��ب كل القوى الطامعة يف الوطن
العربي و�أذنابهم من قوى التخلف والرجعية
واال���س��ت��غ�لال ،ف��ت��ح��رك��ت ال��ق��وى امل��ع��ادي��ة
للم�شروع القومي العربي بالعمل على �إيقاف
مده العارم ،فكانت �أوىل جناحاتها يف �إ�سقاط
الوحدة ال�سورية – امل�صرية وارتكاب جرمية
االنف�صال يف � 28أيلول ع��ام  .1961ومتت
حما�صرة م�صر عبد النا�صر.
وظنت القوى الرجعية والإمربيالية ب�أنها
جنحت يف وقف املد القومي وحتجيمه ،ولكنها
فوجئت برد التيار القومي على هذا االنف�صال
امل�ش�ؤوم بعد �أ�شهر قليلة ،حني فجر ما بني
� 1963 – 1962سل�سلة من الثورات القومية
يف اليمن و�سورية والعراق  ،و�أجنز ا�ستقالل
اجلزائر .وكانت املفاج�أة الكربى يف مطلع عام
 1965انبثاق الثورة الفل�سطينية امل�سلحة ،
وتهديدها الوجود ال�صهيوين يف فل�سطني .مما
دفع القوى الإمربيالية وعلى ر�أ�سها الواليات
املتحدة �إىل حياكة م�ؤامرة خطرية وخبيثة
نفذت يف �صبيحة اخلام�س من حزيران عام
 1967حني �شن الكيان ال�صهيوين هجوم ًا
مفاجئ ًا على امل��ط��ارات امل�صرية وال�سورية،
ودمر القوى اجلوية يف البلدين ،واجتاحت
قواته الربية ال�صهيونية �سيناء وو�صلت �إىل
قناة ال�سوي�س ،وك��ذل��ك اجل���والن ال�سوري،
وال�ضفة الغربية والقد�س ،برعاية ودعم
مطلق م��ن قبل ال��والي��ات املتحدة وفرن�سا
وبريطانيا وك��ل دول حلف الناتو  .فكان
اخلام�س من حزيران  1967نك�سة خطرية
بكل املقايي�س للأمة العربية عامة ،ولقواها
الوطنية والقومية خا�صة ،ال تزال نتائجها
ت�شكل ج��راح�� ًا عميقة يف اجل�سد العربي
الباحث نحو احلرية واال�ستقالل والوحدة
والعدالة االجتماعية.

يدخل ا�ضراب الأ�سرى الفل�سطينيني
ا�سبوعه الثالث .والأ���س��رى ،وقبلهم
ال�����ش��ه��داء ،ه��م ،وك��م��ا قلنا يف مقالنا
ال�سابق ونعيد هنا ما قلناه ،وحدهم،
وع��ل��ى ام��ت��داد ال�����ص��راع ،م��ن ت�� ِّوج��وا
�شعبي ًا قاد ًة ال خالف معهم وال اختالف
عليهم .ه���ؤالء الأب��ط��ال يخو�ضون الآن
ال�صراع من خلف الق�ضبان ،وحيث ال من
تي�سره لهم اغاللهم،
�سالح لديهم �سوى ما َّ
�أي ما ا�صطلح على ت�سميته �سالح «الأمعاء
اخل��اوي��ة» ،فقد ب��د�أ ت�أثريهم الكفاحي
يتجاوز ا�سوار معتقالتهم �إىل حيث املعتقل
الأك�بر ال��ذي هو الوطن الأ�سري املغت�صب
من نهره �إىل بحره� ،إذ �أن ه��ذا امل�ستجد
الن�ضايل للحركة الأ�سرية �أول ما كان منه
هو ال�شروع يف معانقة روح الفدائية لدى
فتية �إنتفا�ضة الفدائيني حمفِّز ًا ورديف ًا
رافداً ،وتعداه لي�أخذ �صداه م�سراه املتو َّقع
في�شعل كوامن مكامن الإرادة الكفاحية
الرثية لدى �شعبهم املنا�ضل.
لكنما ،و�إذ لكل فعل رد فعل مقابل ،وال
نعني هنا ردود فعل الأعداء املحتلني ،وهي
املتوقعة واملتجلية الآن يف تكثيف القمع
والتنكيل اجل���اري يف املعتقالت ،وك��ل ما
تتكفل الآن بنقله �أول ب�أول و�سائط الإعالم،
حيث بلغت كيديتهم احلاقدة درك �إقامة
حفالت ال�شواء حول املعتقالت امل�ضربة
عن الطعام ،ما نحن ب�صدده هنا هو ردود
الأفعال الفل�سطينية ،والعربية على قلتها،
وعليه ،وبالنظر ملا �صدر منها حتى الآن،
نرى �إنه لزام ًا علينا التنبيه �إىل ما يلي:
�أو ًال� :إن ه��ذا الإ���ض��راب ب��ال��ذات ي�شكِّل
حالة ن�ضالية هي �أكرب من م�سمى «�إ�ضراب
الكرامة واحلرية» الذي يطلقونه عليها،
لأنه �إىل جانب وظيفة الذود عن كرامة
الأ�سري وحريته ،ي�أخذ بعد ًا وطني ًا� ،إذ
يحمل ارها�ص ًا لإنتفا�ضة ما خلف الق�ضبان
ال�شاملة املحفِّزة لإنتفا�ضة ما هو خارجها،
�أي املعتقل الأكرب الوطن املغت�صب املنتظرة
وال�شاملة �أي�ض ًا ،هذه التي ر�أ���س حربتها
الراهنة �إتفا�ضة الفدائيني امل�ستمرة،
�أو التي ه��ي �ست�أتي ت��ط��ور ًا م���أم��و ًال لها.
�إن���ه بال�ضبط م��ا يخ�شاه ال��ع��دو وي��ح ِّ��ذر
ويتح�سب له ،ويحاول عرب التن�سيق
منه
َّ
الأم���ن���ي م���ع ال�����س��ل��ط��ة احل�������ؤول دون���ه.
وثاني ًا :من اخلطل مبكان تقزمي ن�ضال
ه������ؤالء امل��ي��ام�ين ب��ح�����س��ره ف��ي��م��ا ي��دع��ى
«باحلقوق امل�شروعة» ،وك���أمن��ا هناك ما
ه��و غ�ير م�����ش��روع منها ون��ح��ن ن��ق��ارع غ��ا ٍز
ا�ستعماري ا�ستيطاين اغت�صب الأر����ض
و�ش َّرد �أهلها وانتهك كافة احلقوق التي
يعرفها قامو�س الب�شرية ،ووج��وده �أ�ص ًال
يف �أر���ض��ن��ا نقي�ض لكافة م��ا ه��و م�شروع
وك���ل م��ا ه��و ان�����س��اين...ح��ق��وق الأ���س��رى
املنتهكة لي�ست حم�صورة يف قائمة من
مثل ،الإهمال الطبي ،واالعتقال الإداري،
والعزل االنفرادي� ،أو منع زي��ارات ذويهم
لهم� ،أو �سوء �أحوالهم املعي�شية ،والتنكيل
بهم ،و�إمن��ا هي ا�ص ًال يف مبد�أ اعتقالهم،
وم�صادرة حريتهم ،ومنعهم من مقاومة
حمتل وطنهم ،وحرمانهم منه حم��رراً.

وثالث ًا :هذا الإ�ضراب يف ن�سخته الراهنة
ً
ن�ضالية ت�شارك فيها كافة
حالة
ي�شكل
ٍ
ف�����ص��ائ��ل ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ع��ل��ى اخ��ت�لاف
الأي���دول���وج���ي���ات وامل�������ش���ارب وامل���واق���ف
ال�سيا�سية التي تعرفها ال�ساحة الوطنية،
جت�سد حالة ريادية من الوحدة
ومن ثم ِّ
الوطنية املنعدمة خ��ارج الق�ضبان ،وال
يجوز منح امتياز رفع رايتها لف�صيل بعينه،
�أو م�سارعة هذا امل�سمى �أو ذاك لإحتكارة،
ولنن�سى الأيام العجاف التي كانت تتم فيها
امل�سارعة لتبني العملية الفدائية الواحدة
من قبل ن�صف د�ستة من التنظيمات يف �آن
واح�����د...زد عليه� ،أن��ه��ا تتويج ملراكمة
ن�ضالية مديدة عرفها عامل الأ�سر ،الذي
�شهد متوالية من حمطات �إ�ضرابات عديدة
ع��ن ال��ط��ع��ام ،ف��ردي��ة وجماعية� ،سجلت
م��ن حيث ط��ول م��دده��ا �أرق��ام�� ًا مل ي�شهد
مثلها ه��ذا ال��ع��امل .وه��ي اليوم �إذ بد�أها
� 1650أ�سرياً ،ويتم التح�ضري اللتحاقات
مدرو�سة ومو َّقتة لأع��داد الحقة �أخرى
م��ن امل�����ض��رب�ين ،فلي�س م��ن امل�ستبعد �أن
تتطور لت�شمل ان��خ��راط ك��ام��ل ال�سبعة
�آالف �أ�سري و�أ�سرية الرازحني يف ع�شرات
املعتقالت االحتاللية ،كما ال ي�صعب ت�ص ُّور
خ���روج ه��ذه احل��ال��ة م��ن وراء الق�ضبان
ل��ت��ت��ح��ول حل��رك��ة ع�����ص��ي��ان م���دين �شامل
خ��ارج ا���س��وار معتقالت الأ���س��ر ال�صغرية،
�أي ح��ي��ث معتقل الأ����س���ر الفل�سطيني
الكبري ال�شامل لكامل ال��وط��ن امل���أ���س��ور.
راب���ع��� ًا :ي��ه��م ال��ت�����س��ووي��ون رك���وب موجة
ا�ضراب الأ�سرى بجلبة خادعة وقعقعة
مفتعلة جل م�ستهدفها التغطية على ما مل
يعد خافي ًا على �أحد من نذر املد َّبر يف راهن
املحطة الرتامبوية الت�صفوية املنتظرة
بعد �أي��ام ،والتي يجري الآن ،وفق املعلن
وامل�����س�� َّرب ،الإع���داد لها على ق��دم و�ساق،
وكنا قد حتدثنا عنها تف�صي ًال يف مقالنا
ال�سابق...ويف نف�س الوقت مترير املزيد
من الإجراءات التجويعية الهادفة لرتكيع
غزة و�إ�سقاط البندقية املقاومة من يدها،
الأمر الذي تتناقل تفا�صيله الت�سريبات
االحتاللية نقال عن م�صادر فل�سطينية
�سبق و�أن َّ
ا�شرت ثم ع��ادت فجاهرت به!
...الأ�ضراب الذي بد�أته احلركة الأ�سرية
والهب �أ�شكا ًال تت�صاعد من حراك ت�ضامني
عم ال�شارع الفل�سطيني و�شمل كامل الوطن
َّ
الأ�سري املغت�صب ،ما بعد النكبة وما بعد
النك�سة ،ال�ضفة ،وغزة ،واملحتل يف العام
ملح ًا
 ،1948تطرح تداعياته ���س���ؤاال َّ
يف ال�ساحة الوطنية الفل�سطينية ،مل
يعد انتظار جوابه ين�سجم مع ما ُيد َّبر
لت�صفية الق�ضية ،وال مع ما يتطلبه هذا
احل���دث الن�ضايل ال���ذي ي�صنعه ه���ؤالء
ال��ق��ادة ال�ل�ا خمتلف معهم وال عليهم،
وه��و متى ي��وازي��ه ع�صيان م��دين �شعبي
�شامل �آن �أوانه وبات يف حكم ال�ضرورة يف
ه��ذه املرحلة الأخطر من مراحل �صراع
ال��وج��ود التي ال يواجهها الفل�سطينيون
وح��ده��م ب��ل ت��ت��ه��دد �أم����ة بكاملها ؟؟؟
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من دفتر عا�شق

غياب الحقيقةِ
في ِ

•زهري هدلة

• �أمين �إبراهيم معروف
احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
تخرج الوجو ُه منَ الوجو ِه
ُ
ال�سوا ِد
ويتمطّ ى يف ّ
ال�سوا ُد
ّ
ُ
بيا�ض الوجه.
عن
يبحث ْ
ِ
•••••
احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
ٌ
تتدلىّ
حبال يف اللاّ ُمدَ ّونِ
منَ الهواءِ
فيتدلىّ
ري منَ
ماء َك ِد ٌر كث ٌ
ٌ
أ�شداق.
فرجة ال
ِ
ِ
•••••
احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
فريق�ص
ق�ص
ُ
الر ُ
ُ
يرق�ص ّ
املدَّ عونَ
َ
الفار�س النّبيلِ يف
رق�صة
ِ
املوت.
ِ
•••••
احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
الوهم
يتمطّ ى
ُ
مل الأ ُ
مل
فيتلطّ ى يف الأ ِ

مر ًة.
ينبغي �أنْ ال يحدُ َث ولو ّ
املرةِ ،وال
مرتني يف ّ
يحدُ ُثّ ،
�أحد ينتبه.
•••••
احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
ُ
يحتال الي� ُأ�س على الي� ِأ�س
ال�ص ُ
ُ
وت
ال�ص ِ
وت على ّ
ويحتال ّ
ُ
كي ميوت.
واملوت على ِ
املوتْ ،
•••••

احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
صري
تغيب احليا ُة وت� ُ
ُ
الغياب:
احليا ُة يف
ِ
ؤية يف
الر� ِ
(على اتّ�سا ِع ّ
�ضيق العبارةِ).
ِ
•••••
احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
عن ّ
يتح ّو ُل ّ
ال�شيءِ
يء ِ
ال�ش ُ
ويحلُّ كلُّ �شيءٍ يف ِّ
كل �شيءٍ
ُ
ويحول كلُّ �شيءٍ يف اللاّ �شيءِ
نقي�ضه.
�إىل ِ
•••••

بالبوح ،وال
البوح
ويرتطم
ُ
ُ
ِ

احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
ميت�شقُ ّ
رب
اعر َ�ش ْهو َة احل ِ
ال�ش ُ

•••••

من َ�ش ْه َق ِة احليا ِة
ْ
َ
ُ
من
ويرت�شف
�شهقة احليا ِة ْ

ي�صل.
احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
َّ
إثم
يتلطخُ املدا ُد بال ِ
و ُت�س َّو ُد الأوراقُ بالكذب
رب
و َت ْ�س َو ُّد الآفاقُ و ُي ْهدَ ُر ح ٌ
كثري.
•••••
احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
يحدُ ُث ّ
نف�سه الّذي
يء ُ
ال�ش ُ

• ن�صرة �إبراهيم
وكـــنتَ قـلـتَ لـي :
حـــب
خـذلــتني يـا ُ
فـطلـقْتـُ َك بـقـ�صـيدة
حني ق�ص�صتَ
زغـب تاج
َ
العـر�س
ترجلت نحلة عن �صهوة الغناء
ٌ
قـــلــق عــلى قــلــق
ني يـغـر ُد
حـن
�سرب
كم
يهم
ٍ
ُ
ال ُ
يف �سماء ن�سيانـك
وال يهم ّ
جـف �صو ُتـك

كي ال ميوت.
رغبة ِ
ِ
املوتْ ،
•••••

احلقيقة،
غياب
يف
ِ
ِ
يحدُ ُث ما يحدُ ُث
ويحدُ ُث ما ال يحدُ ُث
ويحدُ ُث ما ْ
مل يحدُ ث
وال �شيء ،يف املقابلِ  ،يحدُ ث.

 1ــ �شهقة

وطفقتُ �أمللم �شعث
الروح عن الطرقات
و�أفت�ش حتت غاللة
ج�سمي املنهك
عن نب�ضات ا�ستفتي كتل
الغيم
الهارب خوف الليل عن
املتبقي منك
يا وطني املوغل يفَّ
يا وطني املبعد عني
يا وطني املبعد عنك! �أغثني
خذين حتت جناحيك
خذين،
لو حلظات

 2ــ دم�شق

ن�شيد املدائن حني ت�شق
عنان املحبة
نحو الإله �سفري املالئك يف
الأر�ض
�صوت احلياة
تنام مليكة
وت�صحو مليكة
وكل املمالك رهن مبا ي�شتهي
خافقاها
وترنيمة من �شفتيها �صالة

 3ــ داريا

ولها،
خ�صلة �شعر تر�سو يف نا�صية
القمر ال�شامي
الباعث نحو اخل�صر بريقه،
ولها عينان كحناء ال�شم�س
وخدّ من فاحتة الوجد
ا�ستو�صى
يا لع�شاق رفيقه
الغي �شفاه
ولها من فاكهة ّ
ال تخرج من فردو�س اهلل،
وقالوا:
�صب
للفردو�س �شقيقة ،ولها ّ
ي�سبي مدن الغيم وي�سرق
�شبق الريح

لي�سكب يف �أكمام
الع�شق رحيقه
ولها ال�شم�س
املاء
العتم
ال�ضوء
الروح
القلب الناب�ض حتت ال�ضلع
ُ
يوثقُ عن �سلطان العقل
عقوقه

 4ــ �شوق

بعيد ونايف املدى
قريبون يف القلب
و�أ�شهد �أن الأ�ضالع حني تلني
للروح
جدرانها وت�ستاف ريح
احلياة
تردد :جمد
وت�شهق :زيد
ُ
امل�ساءات حني حممد
وتندّ ى
قلبي يرد
و�أق�سم �أن امل�سافات مهما متدّ
ف�إنه و�سائدهم وتن قلبي
و�شوقي لهم ال يحدّ
•••
بعيدون يف املد
ولي�سوا على الأر�ض �أكبادنا،
و�إمنا
م�ست الأر�ض �أقدامهم
�إذا ِ
ي�صري الرتاب من القلب قلب
•••
بعيدون يف املد
قريبون يف القلب
و�ضحكاتهم ال تغيب
ورجع �أحاديثهم ال يغيب
ني
ي�ضج بقلبي احلن ُ
وحني ّ
عيني �أال تبوح
�أخادع
َّ
ب�سر ال�ضلوع فتغرق يف دمها
ّ
امل�ستبد.

وندم
�أم ز�أر للـيل يف منت�صف الظم�أ
ٌ
قـلـق عـلى قـلـق
كم كـذبـتَ عـلى �شفاهي
كم م�شيتَ يف دمي
عــلي
دون ٍ
قـلــق ّ
حـبق
يـا نـد َم الـعـني عـلى ٍ
تركـ ُتـه عـلى �شـرفـة ال�صباح
ُ
�شغـف انتظاره
ومل يعـنيك
غـــنِّ �أيها اجلــرح

مــلـح
احلـلو منه ٌ
والـملـح مـنه ٌ
فـي�ض
يـعـزُّ عـلـيها �أن تغـاد َر
�شـــاعت يف �أروقـة الأم�س 
بخبـر
ٍ
َ
ُ
اللـيـل َّ
كل ال�صور
حـني ابتل َع
وطفـا م�شهـدُ ِّ
ظل امـر�أة ,
كان ندمي احتفاله
تـلـوح بعتاب
يعـزُّ عـلـيـهـا � اّأل
َ

ح�ضن
ال�شام
•رحاب رم�ضان

�إنه ال�شوق فزدين
يف غمار ال�شام خذين
�ضمة بالن�صر �أ�شدو
وارحتل َّ
لفجر
يف
ٍ
�صوب �آفاق التجلي
طهر
بوح ٍ
وا�سقني من ِ
وارتويني
ً
دفقة تروي حنيني
جتعل ال�شم�س غرام ًا
يف وتيني
اهم
من رباب العطر ِ
يف �سهويل وجرودي
بوح
وخذها يف �صدق ٍ
قلَّدت عهد ًا بجيدي
ت�سكب الع�شق انت�صار ًا
وانت�شاء بوريدي
ً
حني يروي الطهر �أر�ضي
ال يخان احلب بعدي
فاغم�س اخلبز مبلحي
يغدو حلو ًا من جرودي
وهمومي
قا�سيون الآن حبي
منك كحلت عيوين
�صن تراب ًا وثغور ًا
عانقت ا�سم ال�شهيد
يا حبيبي يا �شهيدي
ذات بد ٍر غنى يوم ًا
يف اخلبايا للأماين
�أنت ع�شقي� ،أنت دن
فار�شف اللحن هيام ًا
من ه�ضابي واحلنايا
ُلفني باحل�ضن �شوق ًا
وابعث احلب حيا ًة
يف جذوري ،يف جمني
فهنيئ ًا يا حبيبي
ن�صرك اليوم مبارك
�أنت فيه �صغت ع�شقك
فاعتمرت العز تاجك
قبل تن�ضري اجلمان
ن�صرك الثاين احتواين
ف�إليك القلب يهدي
ً
قبلة �أو قبلتني
َ
منك منِّي الرتهاين
يف
خلود للزمانِ
ٍ

قصة
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�أحالم وردة
•�صفوان حاج حممد
ـ هل �ست�أخذها معك؟
ـ نعم .هذا �أف�ضل من بقائها يف البيت.
ـ ولكن..ماذا ب�ش�أن الزّ بائن؟
أنبهك ب�أن تكفّي
ـ ماذا
دهاك يا �أم ح�سن؟ ! �أمل � ِ
ِ
عن هذا؟
مريح
ـ �أجل ..فهمت..لكني �أخ�شى �أن يكون الو�ضع غري
ٍ
بالن�سبة �إليك.
عليك� .سوف �أتد ّبر �أمري على � ِّأي حال.
ـ ال
ِ
ـ رافقتكم ال�سالمة  .اعنت بها �أرجوك!
�إنه الكالم ذاته يف كل مرة ٍ يقرر فيها �أن ي�صطحبني معه
ٌ
�إىل العمل .العبارات نف�سها دائم ًا ،و� ٌ
أجوبة مت�شابهة
أ�سئلة و�
ُيعيدانِها بال ملل ،رغم �أنها ت�صيبني ب�أ�شد امللل .
يف احلقيقة �أم��ي من يبد�أ هذا احل��وار املُعاد ولي�س �أبي،
بل �إن �أبي غالب ًا ما يحاول جتنّبهُ من دون جدوى ،ورغم كل
الإمياءات والإ�شارات التي ي�صنعها كي ال تقول ما ي�سبب يل
الك�آبة� ،إال �أنها ال ت�ستجيب ،وتثري ت�سا�ؤالتها �إىل النهاية،
�صرت �أحفظ هذا احلديث ً
ُ
كلمة كلمة و�صار ال ي�ؤثر يف
حتى
نف�سي �أبداً.
ً
ُ
ك�سرة وح ّبات ِ احل�صى
مل
ا
�
ب
ا
أي�ض
�
نف�سه
ال�شارع
�إنه
أر�صفتهِ
ّ
التي جتعل الكر�سي ذا العجالت يهتز بي بينما يدفعه �أبي من
دون �أن ُيدرك مقدار ال�سرعة التي يجب �أن ي�سري بها كي ال
�أت�ألمّ .
وكيف له �أن يدرك ذلك و�أنا ال �أ�ستطيع الكالم لأخربه؟
فمن يكون يف مثل و�ضعي ال ميلك �إال �أن يراقب ما يح�صل له
يف �صمت وين�صت فقط .
ظهري ي�ؤملني جد ًا من هذا الزلزال الذي ي�سري يف ج�سدي
كلما زاد �أبي من وترية خطواته وات�ساعها ،وال �أدري كيف
�أفهمه ب�أن يبطئ من �سريه و�أن��ا ال �أق��وى حتى على حتريك
قدمي لأومئ له على الأقل طاملا ال �أ�ستطيع ال�صراخ .
يدي �أو
ّ
ّ
ال ميكنني م�سح دموعي وهي تفي�ض على وج َن َت ّي ،فيقوم
_املتوهج باالرتباك
هذا الن�سيم البارد الذي يالم�س وجهي
ِّ
حانية ،تعرف ما بي وما
ناعمة
كيد
ٍ
ٍ
_بهذه املهمة عني ٍ
�أحتاجهُ .
ك���ل ال��ط��رق��ات م��ب��ل��ل��ة ،وك��ذل��ك
جدران الأبنية .يبدو �أن املطر انهمر
عليها ليلة البارحة ل�ساعات حتى
�أظهر وجهها املتواري خلف الأتربة
والدخان.
ما �أ�شبهني بهذه اجلدران الباكية
ال�ساكنة يف ان�سياب ماء املطر على
وجهها دون �أن تقدر على م�سحها
كحايل مع دموعي ،وهي مثلي يف عدم
التحرك ،ويف حتمية
القدرة على
ّ
حت��م��ل �أي ع���ار����ض ي��ع�تري��ه��ا دون
اعرتا�ض .
ٌ
يوم جاء بعد
جميلة
كم هي
�شم�س ٍ
ُ
ليلٍ ماطر! ال �أجمل من �شعاعها وهو
برك ماءٍ تعكّر هدوءها
ينعك�س عن ِ
ع�صافري تغم�س مناقريها ال�صغرية
فيها لرتوي عط�شها .
هناك ع�صفور َو َج��دَ ك�سرة خبز.
ك��م ك��ان لطيف ًا وه��و ي��ح��اول �أكلها
وت�سقط بعيد ًا عنه فيالحقها بحذ ٍر
متلفّت ًا حوله !! �أمت��ن��ى ل��و �أحمله
الفتي
بني �أ�صابعي و�أحت�س�س ري�شه
ّ
و�أجنحته الغ�ضة .
ما هذا !! �..إنه جرو �صغري يرك�ض
ً
م�سافة
ب��اجت��اه الع�صفور فيطري

ق�صري ًة  ،ثم يحاول �أن يعود �إىل حيث ترك قطعة
اخلبز ،ولكن اجلرو يعاود مالحقته فيحلّق بعيداً.
رمب��ا �أراد الكلب ال�صغري �أن يلهو معه فقط  ،لكن
الع�صفور مل يفهم هذا ف�آثر الفرار.
حتى هذا الكلب �أح�سنُ حا ً
ال مني فهو ي�ستطيع �أن
يعدو وميرح و�أنا ال.
ً
أجنحة كالتي للطيور كي �أرفرف بها و�أحلّق
�أمتنى لو �أن يل �
رغبت بذلك.
كلما
ُ
لو تركني �أبي يف البيت لكان �أف�ضل من ر�ؤية تلك النظرات
مبزيج من العطف واالزدراء مع ًا
يف عيون امل��ا ّرة التي تلمع
ٍ
وك�أنني خملوق غري �آدمي يرونه لأول مرة .
كلهم ي�سريون ب�سرعة وال �أدري ما ال��ذي يحفزهم على
الإ�سراع !!
رمبا حني ميتلك الإن�سان القوة الكافية ف�إنه يحر�ص على
يتقدم على من هم حوله ويت�سابق مع الوقت  .مع �أن الأمر
�أن ّ
لن يختلف كثري ًا لو �ساروا ب�سرعة �أقل  .لن يت�أخروا �أكرث من
دقائق قليلة �أو ثوانٍ معدودة .ليتني �أ�ستطيع امل�شي مثلهم
قمت بها .
.ال�ستمتعت بكل خطوة ُ
ُ
لقد �أ�صبح الر�صيف �أكرث راحة  .مل يعد هناك ما يتعثرّ
كنت حمقاء
به الكر�سي
املتحرك  .الر�صيف هنا م�ست ٍو متام ًاُ .
ّ
ألقيت باللوم على �أبي منذ قليل  .لي�س ذنبه � .إنه املكان
عندما � ُ
ولي�س هو� .إنه الطريق ولي�س نحن � .إن �أبي يحاول فعل كل ما
ُيدخل البهجة �إىل قلبي ومل يتق�صد يوم ًا فعل ما يجعلني يف
�ضيق �أو حزن  .وها هو ي�أخذين �إىل مكان عمله لت�سليتي وهو
يهتم بكل �ش�ؤوين واحتياجاتي ويقدم يل ال�شيء الأهم  ،فهو
ال ي�شعرين ب�أين خمتلفة وهو ما �أحلم �أن �أراه يف مالمح كل
النا�س � .إنه االحتياج الأكرث �إ�سعاد ًا يل �إن ُو ِجد ما ي�سعدين .
�إن عينيه ترمقاين بنظرة مليئة بالثقة والقوة بخالف
فيمدين حلظه ب�أملٍ يقين ٍّيي يجعلني �أرى نف�سي
الآخرين،
ّ
قدمي ب�أجمل م�شية يف العامل.
�أفارق هذا الكر�سي و�أ�سري على
ّ
�إن العيون تنطق ب�أعمق ما يف نف�س �صاحبها و�أ�صدقه .
�إن �أبي ُيعاي�ش ما �أعي�شه �أنا وال
يكتفي مبعرفة ما �أُعاي�شه كباقي
النا�س ،والأم��ر خمتلف ج��د ًا يف
الواقع .
ميدين بثقة وثبات يجعل
�إنه ّ
ً
رحابة من كل هذه
�آم��ايل �أك�ثر
امل��دي��ن��ة وط��رق��ات��ه��ا ،وتعلو فو
كل عماراتها  ،لذلك �أم�ضي الآن
وك�أنه يدفعني �إىل غدي املفعم
ب�سعادةٍ ال �أي� ُأ�س من انتظارها .
بك؟!
ـ وردة ! ..وردة !! ما ِ
ـ ماذا ؟!..ال �شيء .
وقت
ـ� ِ
إنك �شارد ُة الذّ هن منذ ٍ
طويل !! ما الذي دهاك ِ ؟
غريب جد ًا .ال �أعرف
�شيء
ـ
ٌ
ٌ
كيف �أ�صفه !!
بك ؟ تكلّمي !!
ـ ماذا ِ
ـ �أترى ذاك الرجل الذي ي�سري
على الر�صيف املقابل يف اجلهة
الأخرى من املطعم الذي جنل�س
نحن فيه  ،وي��دف��ع �أم��ام��ه تلك
الفتاة يف الكر�سي ذي العجالت؟؟
ـ نعم ..ماذا عنه ؟
���ت نف�سي وك���أين �أنا
ـ لقد ر�أي ُ
تلك الفتاة يف الكر�سي.

ق�ص�ص ق�صرية
جداً
• �سها �شر ّيف

اللّعب
ع��ب َ
�����س��اع��ة اله��ي�� ًا .
��ث ب��ال ّ
ج ّمد عقرب الثواين ال مبالي ًا
ّ .
فتوقفت الدقائق وتعطّ لت �أيامه  .وخرج من
اللّعبة فاقد ًا �شبابه .
القف�ص
نظر �إ ّ
يل الع�صفور مت�أمل ًا �شاكي ًا  .ففتحت له باب
القف�ص ليكون طليق ًا  .م ّ��د ر�أ�سه  .نظر �إ ّ
يل ...
عاود النظر حويل  ...بكى على �سجني �.أو�صد باب
القف�ص وعاد للتغريد .
البطالة
�أ���ص��ي��ب ال��ع��رب��ي ب��ج��رح ال��ب��ط��ال��ة  .ذه���ب �إىل
الطبيب لإيقاف النزف  .ن�صحه الطبيب با�ستئ�صال
«الوا�سطة» .
حتليق
•
ق�صوا له جناحيه و �سلّموه الإدارة و قالوا له
ّ
حلّق بها كيفما ت�شاء .

املثقفون
قاد نه�ضة فكرية وثقاف ّية وعلم ّية .
باع �أثاث بيته ليطبع كتبه ..
حلي زوجته ليتابع يف الإنتاج والت�أليف ..
باع ّ
قا�سى �شظف العي�ش ليظلّ ب��ار ًا يف ن�شر العلم
واملعرفة..
�صحته.
وعندما غزا ال�شيب ر�أ�سه ،واغتال املر�ض ّ
ا�ضطر �إىل الإع�لان عن بيع مكتبته بالكيلوغرام
ّ
لي�صرف على مر�ضه ،ومازال حتى الآن ينتظر.

احلوت
•
ابتد�أَ
ً
�سمكة �صغرية  ،وعندما ا�ستلم الإدارة حت ّول
�إىل حوت وابتلع يون�س و�أهل مدينته.
ت�شييع
ابي�ضت عيناها من البكاء ،وهي ت�ش ّيع جثمان
ولدها الوحيد حممو ً
ال يف تابوت �إىل املقربة  .جاء
ولدها الغائب مهرو ً
ال م�ستف�سر ًا مرتاع ًا �.س�أ َلها
ني يا �أمي ؟»
»:من ت�شيع َ
تر َّد َدت يف الأ�صداءِ ( ِب َّر َك )
ماذا يقول امل�سرح
نادى الزوجان وهما على امل�سرح ب�إ�صالح الكون
� .صف َّق احلا�ضرون لهما كثري َا حتى كلّت �أيديهم .
وعنما �أُ�سدل ال�ستار عادا لواقعهما املرير فقد عجزا
عن �إ�صالح ال�شقاق بينهما .
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لو �أنّ لي قمر ًا

لو �أن يل قمر ًا �صغري ًا
أ�شواق
م ّر بي لي�ضيء
َ
براعم ال ِ
ت�ؤن�سني
و�أفتح ن�صف �أوراقي
رب بني �أ�سئلة الطفولة
لأع َ
عمر من حنني..
منذ ٍ
لو �أنَ يل وجه ًا قدمي ًا كان ير�سمني
ويرحل بني �أنداء الغيوم و�ألتقي عينيه
زمن قدمي كان ي�ؤن�سني
يف ٍ
تائه دللته
طفل
مثل
ويرك�ض
ٍ ٍ
وح�سبته عمري القدمي
ومو�سمي العبقي� ..أو
ترنيم جارتنا تدغدغ طفلها الأول
تقبله..تداعب وجهه الوردي ت�ضحكه
باحلب
عامر
في�ضحك كلما ه ّلت
ٍ
بوجه ٍ
ِّ
حتمله ..تدغدغه
رب هذا الكون �أن يحبو و�أن مي�شي و�أنْ ..
وت�س�أل َّ
مي�ضي �إىل �أوراقه الأوىل
يط ّرزها بلثغته ..مـ..ا..ماما
وبابا كان ي�سمعه يدلـّله ..يعابثه ..يدلـّله
اخل�شب!..
وميت�شق ال�سيوف من
ْ
ّ
النوافذ
من
يطل
قد
�صغري
لو كان يل قمر
ِ
تربعم الأزهار يف ح�ضن الربيع
ي�ضيء ..
َ
قد ْ
ومي ّر بي وجه ًا به ّي ًا ..
واملواعيدُ القدمية
ال تزال ُّ
تهز قلب العا�شق ال�صديان �أو ت�أتي
�إليه ..
ً
حالية ..
الكلمات
فيقر�أ
ِ
و..مي�ضي ..
كيف مي�ضي والوجوه ند ّية ٌ
اليومي
ور�سائل الع�شاق ما زالت تر ّتب طق�سها
ّ
..هل ي�أتي؟..
�سيجيء ير�شف ن�صف قهوته..
بلى..
ُ
ي�سامرها ..
الع�شاق
مبو�سم
أوراق ت�ضج
ِ
ير ّت ُب بع�ض � ٍ
ِ
أ�شواق ...
قافلة من ال ِ
ْ
يا وطني ..ع�شقتُ
ثراك
العربي �أغنيتي
وكان عبريك
ُّ
وم ّر العمر مل ْ
تذبل!...
-2زلتُ
�أنا ما �أقر�ؤها..

�أناجي الريح �إنْ هبت على وطني..
على بيتي البعيد..
لكنني ملا �أجدْ وطن ًا بدي ًال..
�أو �شراع ًا غائب ًا يف البح ِر ينتظر
الهدية
من بالد الهند..وال�سند البعيدة ذات

فجر
ٍ
�ضفاف الكونِ ..
كان �أجمل من
ِ
من وله الع�صافري ال�صغرية
وهي ت�سرف يف الغياب
�أو احل�ضور..
َ
نوافذ لهفتي ..
اهلل ..يا عمر اليفاعة يا
يا قارئات ّ
الكف
ابد�أن القراء َة �إنني �أ�شتاق وجه ًا م�شرق ًا
قرب التالل
د
ر
املو
الزمن
وارق�صن يف
ّ ِ
ثم �ألقني ...الود ْع
ّ
يا فرحتي..
هو ذا �سي�أتي ..والنجوم ت�ضيء بع�ض دروبه
هو ذا يع ّبئ �صدره بالوجد والأحال ِم
الربيعي ّ
بالرتاب وبالأ�سى
املعطر
واملط ِر
ِ
ّ
فت�ضيء �ضحكته ال�صغرية با�سم ًا:
�أين القمر؟!..
�أين ال�صغرية؟ ..ت�س�أل النجمات
يا �أماه بل �أين القمر؟...
�أين ال�صغرية يف ال�سحر؟!..
أريج امل�شتهى  ..يف عمر ثرثرة املطر؟..
�أين ال ُ
ما كان يل �إياك
يا زمن الوجوه الطيبة
ما كان يل � َ
إالك
ني
يا زمن الرجال املبدع ْ
ما كان يل �إال حكايات البطولة يوم
�سامرين �أبي وم�ضى
ومل �أقر�أ حروف �شفاهه البي�ضاء..
أر�ض �أعانقها..
وما �أدركت �أين كنت يف � ٍ
تعانقني
�أعات ُبها..
و�أدرك �أنها رحلتْ ..و�أنّ �سيوف �أمتنا
أحالم
غدت �أ�ضغاث � ٍ
ُ
تهرول يف مدارات
ال�سنني اخلائبة!...

• م�صطفى �صمودي
ع ُ
َّاب
ني الر�ضا يا ر�ضا  ..ولهى بعن ِ
َ
ً
هامتْ
أعناب
�
غري
من
..
ا
ر
ك
ـ
�س
بها
َ
ِ
�آيٌ من النو ِر � ..إنْ �أرختْ جدائ َلها
ر� َ
الغاب
جني ا ِ
هلل يف ِ
أيت فيها َّ
الوجد  ..كم ل َّون َتها �صور ًا
�صوف َّي ُة
ِ
ُ
َ
حمراب
ر َّتلتها �سـور ًا يف ط ْهر
ِ
نادي َتها َف َر َنتْ ملّا ر�أ ْت َك هَ َمتْ
َّ
ْ
أطياب
�
الت
ال
�ش
ر
النو
ل
�س
ل
�س
من
َ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ال�صبا نغم ًا
وهَ ْب َتها من َ�ش ِه َّي ِ
ات َّ
جلباب
د
ر
و
با
ال�ص
ومن
ِيَّ
فتونِ
ِّ
ْ
ِ
الغاب يا عنَّاب يا ولهي
( �إلياذ َة ) ِ
ألباب
�سـبحان ح�س ِن ِك � َّأخاذ ًا ب� ِ
ً
لعينيك ما �أحب ْبتُ
فاتنة
كرمى
ِ
َّ
َّ
�إال ِك �إال ِك  ..يا حبي و�أحبابي
َّخل وا َّتخذي
إليك بجذ ِع الن ِ
ه ِّزي � ِ
مر�سى َّ
�شط �أهدابي
املحو
يف
ال�صحو
يف
ً
•••
زلفى � َ
أجيئك طال ال�صمتُ معذر ًة
ْ
يا �سيد ال�شعر يل عذري و� ْأ�سبابي
ملَّا حرو ُف َك �أغو ْتني مفات ُنها
وافيتُ
دفء �إعجابي
أبدي
�
كاللمح
َ
ِ

كرنفال م�ؤتمر الذل والعار ..
وال�سقوط واالنحدار
• د .عي�سى ال�ش ّما�س
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عرب ّية ،..
ُ
�شعوب ..
القد�س ت�صرخ  :يا
يف
ْ
ُ
املهدُ ُي�سبى  ..واخلطوب ؛
َترتى  ..وال �أحد ًا هناك .
ُ
ي�شنق مرغم ًا،
املا�ضي
الذنوب
وترتكب
َعلن ًا ،
ُ
ْ
العرو�ش حتيرّ وا ،
والقابعونَ على
ِ
ما بالهم !..
ّ
الدروب
كل
أغلقت
�
أو
�
�إن �أحرقتْ ،
ْ
ّ
أحجم  ..وانثنى،
فالكل � َ
ُ
القلوب
حتجرت لغة
ْ
مات ال�ضم ُريّ ،
َ
عهد ،
وعد  ،وال ٍ
فلي�س من ٍ
�سقط القنا ُع َ ،
الطيوب!..
�سوى الغيداء حاملة
ْ
•••
واخلليج مق ّيدٌ ..
البحر يبكي ،
ُ
ُ
ُّ
ينحني
،
يندب
وال�شط
املوج احلزينْ
ُ
ُ
وال�سحاب
واملاء يكوي،
ْ
ُ
مطر ي�ؤوب .
ين�أى بال ٍ
وال�ضر ُع َّ
جف حليبهُ ،
وال ُ
أر�ض ملأى بالقبو ْر
� ُ
أطفال ّ
والدماء
تقط ُع،
أو�صال � ٍ
ْ
احلقد،
بلون
جتري ٍ
ِ
ْ
الطائ�شات
تعك�سهُ القنابل وال�شظايا
ُ
واملوت مزرو ٌع يغطي ال َ
أر�ض،
اجلنوب
إىل
�
ال�شمال
أق�صى
من �
ِ
ْ
والكونُ �أغفى وا�ستكانْ
ً
ْ
جملة ،
�صارت
والعرب
ُ
�أخبارها يف كانَ �أو ما كانْ
•••
ٌ
ْ
رتل من الأيا ِم  ،والنريانُ
والبيوت
تلتهم املزار َع
ُ
َ
والأمنَ
والتاريخ  ،يرتعدُ ال�سال ْم
والغارقونَ
بحلمهم ،
ْ
ْ
الطويل
أعياهم النو ُم
�
ُ
التهرول وال�سباقْ
بعدَ
ِ
هم
ٍ
خلليفة يف ال ِ
أبي�ض امل�ش�ؤو ِم �شدّ وا رح َل ْ
وت�سابقوا ..
َ
حرمة املا�ضي،
املواهب  ،وا�ستباحوا
عر�ضوا
َ
على لغ ِو الكال ْم

ؤو�س  ،تنادموا  ،وتبادلوا ،
�شربوا الك� َ
نخب ال�ضحايا  ،واليتامى البائ�سني َ،
َ
ا�ستنكروا  ..وت� ّأ�سفوا..
حفلة ،
يف
ٍ
�إكرامها “ َت َرم ُبها “
ْ
الريا�ض
اخلليفة يف
ر� ُأ�س
ِ
و�ضعوا لها ا�سم ًا مقيت ًا  ،زائف ًا ..
أمن زور ًا...وال�سال ْم
لل ِ
ندما�ؤها ،
ذ ّروا الرما َد على العيونِ  ،وا�سكروا ،
َّ
كل احل�ضو ِر  ،وعربدوا
َ
ال�صليب
�شنقوا ال�شريعة ..ع ّلقوا فوق
ْ
والقيم
�سف َر ال�ضمائ ِر
ْ
وتذ ّرعوا يف �أ ّنهم ُ
ر�سل ال�سال ْم
الذين ّ
توغلوا  ،بل �أوغلوا
وهم
ُ
ِ
ْ
وال�ضالل
إرهاب عمد ًا ،
ل
وا
احلقد
يف
ِ
ِ
ّ
فتعط�شوا ،
أبرياء
ِ
للقتل  ،للتدم ِ
ري  ،فوق ال ْ
ذهبتْ بهم ن�شوى اجلنونِ ،
الدماء
ف�أدمنوا �سفك
ْ
ح ّلت عليهم ُ
التاريخ ،
لعنة
ِ
أنبياء..
با�سم ال ْ
ِ
•••
َ
جبينك عالي ًا ،
فارف ْع
التاريخ ،
�سنا
يف
نادي
قد�س
يا ُ
ِ
ثوري يا �ش�آم ..
وال�شرائع  ،واخللو ْد
أنت احل�ضار ُة
� ِ
ُ
فال�صبح � ٍآت  ،وال�سال ْم
ُ
اخلطوب
تكالبت
مهما
ِ
ْ
ُ
عندَ ال�شهاد ِة  ،ي�سجدُ
التاريخ ،
ْ
املحال
ينتحر
ُ
والن�صر ي�أتي حام ًال � َ
إكليل غا ْر
ُ
َ
طاول احلدُّ املدى ،
�إنْ
للقد�س �صدى ..
ال�شا ُم
ِ
مهدُ
والقيامة  ،والفدا
العروبة ،
ِ
ِ
ُ
دم�شق و�أهلها،
تلكم
كانتْ  ،وتبقى َ
رغم احلاقدينَ
قبلة الأحرا ِر َ
ني !!..
طي�ش الطائ�شنيَ ،املارق ْ
َ
ورغم ِ

�س َـيِّدُ ال�ش ِّـعْر
َف َل َّذ ُة الدفءِ يف كانونَ �أعذ ُبها
َ
وافاك يف � ِآب
ال خري يف الدفءِ �إنْ
•••
ال�ضر ْ
مل ت�أْبهْ  ..به ُن ُز ًال
لو َّ
م�سك ُّ
َ
َّ
اب
ي
ه
ري
غ
ت�سمو
ع
اجلو
ك
ع�ض
أو
�
ُ
َ َّ ِ
َ
به
يا كم
�شكوت زمان ًا ال �أمانَ ِ
اب !
وكم تع َّو ْذ َت من مكنونِ ع َّر ِ
قناعهُ ُّ
هر � ..إن �أبدى �سرائ َر ُه
ُ
الط ُ
متاوج الغد ُر بني ُّ
َّاب
َ
الظف ِر والن ِ
جمل�سها
النا�س �إ ّما �أ ّم
تخا ُفه
َ
ُ
َ
ِّ
اب
ري من �سك ِ
خمافة الط ِ
ني َّ
ق�ص ِ
ال�شم�س ع َّمنْ كان يعبدُ هم
مالت
�إنْ ِ
ُ
ً
ُ
ً
أرباب
�
ب
ا
أرباب
�
ل
..
ا
و
ت
يبدِّ
َّ
ِ
•••
يا �سيد ال�شعر ُق ْم َحدِّ ْث �أ�صال َتنا
َ
أغراب
�
وجه
يف
نا
ت
حداث
� ِّأ�ص ْل
ِ
ِ
ألق
ب�ستانُ فن َِّك يا ت َّف ُاح من � ٍ
أ�سراب
�
فوج
يتلو
احل�سن
من
�سربٌ
َ
ِ
ِ
القلم ال�سحريِّ ُ�س َّك ُر ُه
من كوثر ِ
هلَّتْ
آداب
ُ
موا�ســم �أ�شــعا ٍر و� ِ
ما بني �آ ٍه و�آ ٍه ُ � ..
أغنية
ألف � ٍ
اب
و�سها ..
�إك�سـ ُري قدُّ ِ
ُ
ت�سـبيح �أ َّو ِ

من وابل الفنِّ ت�سقي ال�شع َر َم ْو َ�س َق ًة
من�ساب
ر
كال�سح
َّدى
ن
ال
هطيل
ومن
ِ
ِ
ِ
أعرف من �أحالكما نغماً
ما ُ
عدت � ُ
ُ
عزيف حل ِن َك � ..أم �أحلانُ
زرياب !؟
ِ
حلَّ َ
الف�سر فوق النَّ�سر تو�س ُعهُ ()1
قت يف ْ
ً
ُ
إعراب
�شرحا  ..وتوغل يف نح ٍو و� ِ
�أ�سرى َ
ال�شعر نحو املرتقى ُ�ص ُعد ًا
بك
ُ
أبهْ
ألقاب
�
ب
�
ت
مل
..
ر
النو
ل�سدرة
ِ
ِ
لغد
ن�سيج ِ
وحد َك يا َد ْف َق الر�ؤى ٍ
َ
َ
الباب
لدى
و
ق
ملثلك
الفنُّ
امٌ
َّ
ِ
�أُكِنُّ نح َو َك قدر ًا َ
تعلمهُ
ل�ست ُ
ونطقي قد َد َّال على ما بي
�صمتي
َ
مي َك اليو َم  ..تكرميٌ لأمتنا
تكر ُ
اب
ُ
مي ك َّت ِ
عر�س الثقافة  ..يف تكر ِ
عجب
ب�ساح ال�شع ِر ال ٌ
لك اخللو ُد ِ
َ
َّاب )
ن
(ع
ثدي
من
الهوى
ر�ضعت
يا
منْ
ِ
ِ

�ألقيت يوم تكرمي ال�شـاعرالدكتور ر�ضا رجب مبنا�سبة فوزه
بجائزة البابطني
------------------------------------ - 1الف�س ُر كتابٌ يف خم�سة �أجزاء حقق فيه ال�شاعر د .ر�ضا
�شرح ابن جني لديوان �أبي الطيب املتنبي.
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ما �أ�صعب احلال!

• حنان دروي�ش

الطاحونة تدور ،تطحن الأفكار والنوامي�س و�أوراق
الأم��ان التي تختفي خلف ادع��اءات ومقوالت وبيانات
و���ش��ع��ارات ذات ن���زوع ت�سعى �إىل زرع ب���ذور ال�ضياع،
الطاحونة ت��دور ،بينما الأخبار املبعرثة تنقل �إلينا
بالألوان تفا�صيل املجازر الب�شعة اجلارية كلّ يوم ،وبني
القلب وال�صور املد ّماة �أمرا�س حزن حا�صرتها اخلريطة
هم وهم ،ب�ألف حرية وحرية ،ب�ألف �س�ؤال و�س�ؤال يقول:
ب�ألف لغم ولغم ،ب�ألف ّ
 ملاذا يحدث ما يحدث؟..نداء يتوه يف وح�شة الدروب ،حيث الوجوه �شاحبة ،والأيدي مغلولة �إىل
الأعناق ..وماذا يفعل الوجوم من دون جذوة تعلن النور الذي ي�ضيء ظالم
الطريق؟ ..ماذا يفعل الوقوف على احلياد يف معمعة الهياج املو�صل �إىل الهاوية
متر الغيمة احلالكة؟
�إن مل ن�سارع �إىل �ضبطه يف نفو�سنا ونفو�س الآخرين ،كي ّ
امل�ستقرة الآمنة ،و�إن بدا مثل �ص ّبار ميعن الوخز
ال�صرب �إذ ًا هو مفتاح احلال
ّ
املوجع وال ميلّ � .أثقلتني املحطّ ات مب�آ�سيها و�إرباكاتها واتهاماتها .و�صلتني
احلاالت م�سربلة بال�سموم ،وال �شيء �أ�سمعه من هنا وهناك �سوى الكالم املب ّهر
بال�شكوك ،وال �شيء �أ�ش ّمه �سوى رائحة اخليانة ت�أتينا من جهات �ضليعة ببث
الفو�ضى يف النفو�س املهي�أة ال�ستقبالها .كلمات تقال .خطب خلّبية تتقاذف يف
يقررها مت�آمرون .مقوالت تلقى جزاف ًا فتزيد الطني بلّة.
الهواء .م�ؤمترات ّ
ُيهرق دم ال�شهيد �صافي ًا .ي�صرخ من مرقده� -:إنّني �أحتمي بالرتاب ..والرتاب
يف هذه احل��ال ال ينتج �أزه���اراً� ..إن��ه ينتج ال��ف��وران .هذا ما قاله “جوزيف
كونراد ”..،ونذهب نحن اليوم �إىل تقليب مواجع مقولته ب�إ�سقاطها على
واقع م ّيت كالنفو�س امل ّيتة ،و�صاخب كوح�ش ّية القتلة ،ووا�ضح و�ضوح ال�شم�س
يف رابعة النهار ،ن�ستقرئ ،ن�ست�شف ،نخل�ص �إىل م�شكالت ن�صنع لها املقرتحات
من �أجل ّ
فك عقدتها ،وتخفيف وط�أتها ،وتدارك مغ ّبتها ،كونها واقعة جل ّية
تلخّ �ص الرتاجع الإن�ساين يف جممل �أ�شكاله و�صوره ومعانيه ..وها نحن نر�صد
هذا الرتاجع �أو ً
ال ب���أول� ،سواء كنا على م�ستوى التحليل� ،أملم نكن .القهر
يتنامى كنبات العليق يف احللوق ،و�سيل ال�ضحايا ننهره فال ي�ستجيب ،والقتلى
يت�ساقطون كزخ املطر ,والوطن هو اخلا�سر الوحيد.
يف احلروب تكرث الويالت ،تدفع بها الريح �إىل نتائج ع�صيبة و�أماكن مثقلة
باملر�ض ،ونفو�س ف��ردت �أجنحتها زخم ًا من الطريان �صوب ف�ضاء الأم��اين
ال�سوداء .يف احلروب يختلط احلابل بالنابل ،ن�ض ّيع �أوراق�� ًا ،ونلتقي �أخرى،
بينما الواقع ينهمر �أرواح ًا خم�ضبة بلون دون لون.
ّ
ونرتقب وال ننام ،وكيف يجيء النوم ،ونحن نرى اجليل
ن�سمع ون�شاهد
ُيزج يف طوابري خ�سي�سة املرامي والنوايا ،ويلقى على قارعة الطريق مغيب ًا،
نلم نثار ذواتنا املفتتة عن موائد التاريخ الذي ي�سجل؟
م�سلوب الإرادة ،وكيف ّ
وكيف نواري حبال الغ�سيل احلافلة بقم�صان خذالننا؟ املراهنون على حمبتنا
وحلمتنا وا�ستقرارنا ي�صنعون من اخلراب احلا�صل قوالب حلوى ،يوزعونها
على العابرين كو�صفة جاهزة للت�ضليل ،بينما �إ�سرائيل عن طريق حاخاماتها
توا�صل حماورتنا باملعاول ،و�إ�ضرام النار يف غابة العقول املتكئة على عكّازها
املعطوب.
�إن الأرواح التي تزهق كل يوم ،ت�شكل يف ن�سق الأيام حا ً
ال مروعة ،نبكي عند
قدميها وال نخجل .فما يح�صل يف �ساحتنا غري م�ألوف ،وغري متعارف عليه،
لكنها الفتنة املدمرة ،والت�آمر املق�صود ،يق�صي البع�ض عنّا ،فيتجاهلنا ،ويتنكر
لأف�ضالنا يف زمن �صار مل�سيلمة الكذاب حقّ التواجد والو�صاية والريادة..
فها هي �أمريكا تتوعد ،وفرن�سا تهدد ،و�أملانيا تنتقد ،ماذا يريدون منا؟ بيتنا
نحن �أوىل به ،نرتبه كما ن�شاء ،ونعيد بناءه على طريقتنا ،ما دخل الغرباء
مب�شكالتنا؟ ..ليذهبوا �إىل تراكماتهم ،وليغو�صوا يف متاهاتهم ،وليحيدوا عن
دروبنا ،فلنا �أحبا�ؤنا و�أ�صدقا�ؤنا الذين تهمهم �أمورنا ،كما ت ّهمنا �أمورهم.
عذر ًا ال�صطالحاتي اجلافة ،واقرتايف الوعورة للو�صول �إىل ما �أريد� ،أ�صابعي
باتت �شائكة ،وقلمي �صعب ًا ،وحنجرتي مقربة للغناء� ،إنه وطني يذوي بني
يدي ،يتالعب بهوائه الأ�شرار ،يدخل �شرنقة الت�صدي للقب�ض على اللحظة
احلا�سمة ،كي ال يكون مثل �سيزيف” الندم ،مي�ضي العمر بني يدي ال�صخرة
املت�أرجحة.
ما �أ�صعب احلال يا �أهلي حني ندو�س على جمر امل�سافة فيكوينا احلريق،
ويوجعنا انتهاك �شجر الطريق ،ها هنا غ�صن حار من قيظ وتاق �إىل �صدر
ظليل ،وها هنا �أ ٌّم تذرف الدمع على �شهيد ،ثم �شهيد ،ثم �شهيد .وها هنا حبق
تدىل فوق �أجمة يطلب احلب ،وال يطلب احلزن عليه.

ما قبل ..وما بعدها؟
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•حممد عادل
�إح�سا�س غريب� ..شعر به هذا ال�صباح..
مت��ن��ى �أن ي��ك��ت��ب ع��ن ال��ط��ي��ور وع���ن حبها
ل�ل�أغ�����ص��ان ..متنى �أن يطري ويحلق مثلها
ويحكي لها حكايات حب عن الوطن الذي
يحلم ب��ه� ..س�أل نف�سه ومتى نعود للوطن
الذي مل يغادرنا ومل نغادره و�إن ابتعدنا عنه
باجل�سد ..فما زال معنا �أينما ذهبنا؟؟ ..وحاول
�أن ينقل موجة تفكريه �إىل موجة �أعلى ..لكن
ال�����س���ؤال ت���راءى ل��ه على �شكل لوحة جم�سمة
كبرية وقريبة على �شاطئ مدينة الربتقال..
يافا عرو�س البحر الفل�سطيني� ..أ�شعل �سيجارته
وا�ستلقى ثم نه�ض فج�أة ووق��ف �أم��ام احلائط
وح���دق يف ���ص��ور ك��ب�يرة منوعة مل��دن فل�سطني
ق��دمي��ة ..ر�أى يف ال��ن��ا���س الب�سطاء ،املتاجر،
عربات ،اخليل ،اجلمال ،احلمري ،الدجاج الن�سوة
وهن ي�ضعن اجلرار فوق ر�ؤو�سهن ال�شوارع ،املبلطة
الفواني�س ،نظر بعمق �أكرث �إىل ال�صورة املاثلة
�أمامه ..ا�شتم رائحة الزيتون ،خبز الطاحون
رائحة البخور ..رائحة ال�تراب املعطر بحبات
املطر على �شاطئ يافا رائحة ال�شمام وحالوته
التي افتقدها منذ زم��ن ط��وي��ل ..وف��ج���أة �شعر
�أن ال�صورة املائلة �أمامه تكرب تكرب تراجع �إىل
اخللف ليت�أكد من ال�صور ووجد نف�سه يف املدينة
يف يافا عرو�س البحر ..عرو�س البحر الأبي�ض
املتو�سط ..الربتقال ،البيانات ورائحتها التي
تنع�ش ال�صدور �أم�سك بحبة الربتقال �س�أل نف�سه
هذا الربتقال اجلميل والذي ال ي�شبهه �أي برتقال
�آخر حكى يل عنه جدي ،وقر�أت عنه يف الكتب،
حدثني عنه الرجل الطيب �أب��و ربحي امل��زارع
والفالح الفل�سطيني الذي مل ين�س �أر�ضه و�أ�شجار
الربتقال والليمون! الذي كان يردد دائم ًا :بعد
برتقال يافا ما يف “برتقان” ويجمع من حوله
الأوالد ويحكي لهم ع��ن ال�برت��ق��ال وحكايات
ال��رج��ال ال�شجعان ال��ذي��ن ق��ات��ل��وا ال�صهاينة
واالجنليز ويحكي لهم عن رجل �شجاع كان يقطع
النهر رغم الربد واخلطر ليجمع بع�ض ما �أنتجه
بيارته التي �سرقها اليهود �س�أله مرة �أحد الأوالد
يا �أبو ربحي ما ا�سم هذا الرجل؟ قال له يا ولدي
ا�سمه �سليمان� ..أ�شجع الرجال ..و�أكرثهم عناد ًا
رف�ض� ..أن ي�أكل �إال من خريات وطنه كان ي�أتي
بالغنم والعجول والفواكه وال��دج��اج ..يحمل
بندقيه من �أي��ام الأمل��ان ..ويقطع النهر ويغيب
يوم ًا ..يومني� ..أ�سبوع ًا ثم يعود ..يعرف حقول
الألغام ال يخاف منها حتى ا�ست�شهد وهو يحاول
ا�سرتداد ح�صان له ..من �أمام بيته دمعات �ساخنة
غطت وجه �أبو ربحي� ،س�أله طفل �صغري :هل مات
احل�صان بجانب �سليمان يا �أبو ربحي؟ �أجاب �أبو
ربحي و�صوته يكاد �أن يخرج من حنجرته ..مات
حزن ًا على �صديق عمره ..مات حزن ًا على �سليمان
الذي هوى ج�سده الطاهر من على ظهر احل�صان
اجلميل وهو يحاول �أن ي�أخذ حقه يف بيته يا
ولدي..
اقرتب �أكرث من �شجرة الربتقال .اقرتبت �أكرث
منه �ضمها �إىل �صدره وبقوة قال لها ب�صوت تردد
�صداه يف البيارة يف يافا يف فل�سطني �س�أ�سقيك �أيتها
ال�شجرة ..من دمعات العني املحبو�سة منذ �سنني
من دمعات العني ال�ساخنة لك �أنت �أيتها ال�شجرة
احلانية� ..أنا الفل�سطيني الطيب الغريب ،املقتلع

من وطني �أبحث عن وطن عن �شارع عن بحر عن
عال
�سماء بعيدة زرقاء �صافية �أحبها ..عن جبل ٍ
عال جميل ..عن �سهل �أع�شقه� ..أنام فيه مطمئن ًا
ٍ
�أقوم و�أ�سرح فيه كما �أري��د� ..ضم ال�شجرة مرة
�أخرى و�س�ألها �أيتها ال�شجرة �أين العا�شق الذي
غر�سك �شتلة �صغرية؟ هل انتظر حتى كربت
�أم رح��ل قبل الآن ق��ويل يل ب��اهلل ���ص��دري مل
يعد يت�سع للأحزان الريح كانت عاتية يف تلك
اللحظات طائر من النور�س جاء من البحر ونظر
�إليه بفرح بزهو قال الطري يا جليل هذا يوم
عيد ..يوم عيد ..يوم خالد لفل�سطني برتقال
لل�صبايا اجلميالت لبئر امل��اء للجرار الدلو..
للراعي الذي يغني للربابة �أنت اليوم تغني على
حلن يع�شق الثورة ،مي�سح باالنتفا�ضة العارمة
كل جروح الأم�س حتى ترب�أ هذه ال�شجرة ولكل
الذين بقوا والذين غابوا باقية بقاء الأر�ض ثم
اجته طائر النور�س نحو بحر يافا...
املطر غزير ..الطني ..ل�سعات ال�برد ..نظر
�إىل �سقف البيت امل�صنوع من �أل��واح خ�شبية من
�أ�شجار الوطن و�أعواد الق�صيب مربوطة ببع�ضها
البع�ض� .صفوف طويلة ..حاول �أن يعدها لكن
النعا�س �أنهكه� .إلهي �أريد �أن �أبقى حلظات �أخرى
يف الوطن امل��اء يدلف من ال�سقف� .أب��و �صبحي
دائم ًا كان يقول هذا الكالم ..طرقات خفيفة
تكاد �أن ت�سمع على ال��ب��اب ح��اول النهو�ض..
لكنه ق��ال :يبدو �إين �أح��ل��م ..طرقات �أخ��رى
و�صوت يدخل �إىل البيت �أ�صح� ..أنا �شكري و�ضع
يده على ظهره على ر�أ�سه بالكاد فتح الباب..
وج��د �أم��ام��ه حديقة ب��دون مقدمات �أخ�بره:
غد ًا �ستكون تظاهرة ..ال نريد �أح��د ًا �أن يبقى
يف بيته ..كل املخيمات ..املدن ..القرى وكانت
املواجهة الدامية� ..أ�صوات الر�صا�ص والقنابل..
الهراوات ..القنابل امل�سيلة للدموع وال�سامة!
م�شاهد املواجهة ال�ساخنة �أمامه ..بل هو يف
القلب منها!..
ي��اف��ا ..الأ���ص��دق��اء ال��ث��وار ال��ذي��ن �أحبهم..
ق�ص�ص �أل��ف ليلة ول��ي��ل��ة ..اجل�ن�رال جياب..
�إعالم فل�سطني ..اليافطات ..احلجارة بريوت..
اجل���ن���وب ..ج��ن��وب فل�سطني اجل��م��وع ال��ه��ادرة
تتقدم ..وه��و يتقدم بكل ق��وة بتقدمي مي�ضي
قدم ًا فل�سطني ..فل�سطني ..يتقدم ي�سقط البع�ض
م��ن ال��ر���ص��ا���ص ،م��ن ال��غ��از ال�����س��ام ..وال��ق��ات��ل..
ه��راوات البنادق تنهال على �أج�ساد الأطفال
والن�ساء..
ويتقدم نحو الوطن الأر����ض تت�سع ..تت�سع
وال�����س��م��اء ت����زداد زرق����ة وال��ب��ح��ر ي��ق�ترب من
ال�سماء ..فل�سطني ..طلقة ..اثنني ..ثالثة..
مئة ..يتقدم يح�ضن اخلارطة يتقدم ..وعندها
وجد نف�سه وجه ًا لوجه مع اجلنود ال�صهاينة
قفز ..تذكر الربتقال ..يافا ..املخيمات� ..أبو
ربحي� ..صبحي� ..سليمان ..وانتزع من امل�ستوطن
ال�سالح الذي كان يطلق منه الر�صا�ص على الأهل
والأحبة وانتزعه� ..أطلق النار بغزارة ..تقدم
بثقة عالية و�إميان عميق ..نظر �إىل الأمام �إىل
اجلبال البحر ..انهمر الر�صا�ص يف اجلبني يف
ال�صدر ..ال يهم كان اجتاه بو�صلته نحو الوطن..
نحو الع�شق الذي �أحبه من �أول الطريق� ..إىل
�آخر الطريق ..من البحر �إىل النهر!...
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قراءات نقدية

�آفاق ..
جديد ال�شاعر عبد الكريم الناعم

• وليدة عنتابي

• عبد احلكيم مرزوق

�سرة القمر»
تغرق رواية «حتت ّ
للأديبة جهينة الع ّوام يف �أعماق
ب��ح��ر ,ت��ت�لاط��م ف��ي��ه امل��ف��ارق��ات
ٍ
م��ولّ��د ًة تلك الدفقات ال�شعر ّية
عالية الكثافة ,ذات امل�ضامني
متعددة الإيحاءات حيث ت�أخذنا
احتماالتها املفعمة ب�صراخها
وهم�سها ,ب�أبي�ضها و�أ���س��وده��ا,
ّ
تق�شرت عن
بدبيب ق�شعريرة
حلاء حوا�سها �إىل ع��وامل تفرتع
�شاحذ
ا�ستجالب
ممالك الظالم يف
ٍ
ٍ
لأن���وار حمتملة .م��ن خ�لال لغة
�شعرية تتوالف تراكيبها و�شغف
الأديبة يف ا�ستجرار الطريف واملفارق .تقفز �سناء البطلة الرئي�سة
من عتبة طفولتها حتت اخلط الأحمر ,ل�صيام حوا�سها ,حيث يت�س ّيد
الربوبي ,احلاكم ب�أمره على �أج��واء حياتها مق ّيد ًا
النامو�س الأب��وي
ّ
ً
�أنفا�سها �إىل هواء معلّب وحمفوظ� ,صنع خ�صي�صا حلياتها تلك املمهورة
بالالئق واملقبول ,وامل�س ّيجة بالنهي عن املنكر دون الأمر باملعروف .
�سناء تلك املهرة ملجومة الأنفا�س وامل�شدودة �إىل �أعراف وتقاليد
و�شرائع ذكورية  ,تبيح للرجل التحكم بوجودها ,ملغي ًا �إن�سانيتها
يف �سحق بالغ الق�سوة ل�شخ�صها وفرادتها ال�ضائعة بني ركام املنوع
واملحظور ,تنتقل من عبودية الأبوية �إىل حتكّم �أنانية مترنج�سة يف
�شرفات الروح ,كامتة لكل حماولة للإفالت من �شرك احل�صار ورادار
الرقابة.
ع�شرون عام ًا يف بيت الطاعة ,ترزح روحها حتت نري الإهانات املتكررة
واملتالحقة
حترك
أن
�
دون
,
إن�سانيتها
ل
ماحقة
انتهاكات
حتت
ج�سدها
ويخمد
ّ
�إ�صبع �إدانتها لرت ّدي و�ضعها ,دون �أن تلقي ولو حجر ًا واحد ًا يف بحرية
ركودها الروحي ,وانزياحها الإن�ساين ,حيث تت�شئ يف ظالم خنوعها,
وتتفتت روحها على الرمال املتحركة لنزوات جالدها.
حتاول الكاتبة �أن تخلّق من احلرب �شخ�صية تر�شح بالظلم والتعدّ ي
والالمعقول  ,حيث ت�سقط القيم يف م�ستنقع اجل�شع واال�ستغالل,
وتتعرث بفو�ضى و�ضياع كل ما ميت �إىل الإن�سان ب�صلة �أو دالة ,وتنتحر
املثل على قارعة املباح واملحال على مقت�ضى احلال ,يف زمن تتعطّ ن فيه
الروح ,وي�أ�سن ماء القلب ,وما من خال�ص.
�إنها يف تو�صيفها ملا هو مرفو�ض وم�ستنكر يف لغة احلرب تن�أى بكل ما
ي�ستلب وعيها ويختل�س ح�ضورها يف �شخ�صية �أحمد ذلك النجم الذي
�ضلّ مداره ,حني �أ�ضرم �أ�شواقه لالنفالت من ح�صار �شرنقة �ضربت
�سمومها حول براءته التي اغتالها احلقد ,ونه�شتها الوح�شية.
ق�سري لنامو�س �أعرج,
مل تكن �سناء يف انتظارها املوقوف مبر�سوم
ّ
وليدة وعيها ,ونتاج �إرادتها ,بل كانت اجرتار �سنوات قهرها وا�ستالبها
يف تراكم مرعب لظروف جتربة �ساحقة لإن�سانيتها.
مل تكن �سناء لتجاوز عطالتها لوال موت الزوج ,وانك�سار الأب ,فهي
ذلك الطائر املهي�ض اجلناح يف احل�ضور ,والقدرة املحدودة لثقافة
املطبخ واملطعم يف الغياب ,جلُّ ما تطمح �إليه ترميم ذلك ال�تر ّدي
الروحي مبا
املادي الذي �آل �إليه و�ضع الأ�سرة ,وت�ضميد نزف ال�شرخ
ّ
ّ
ي�شغل اجل�سد ويلهيه ,مب�سكنات الأحا�سي�س اخلارجة عن الو�صاية
واملتظاهرة �ضد اندالعها.
حاولت الكاتبة �أن تده�شنا بلغتها املحلّقة يف خلق عالقات غري
م�ألوفة بني الألفاظ ,غري �أن طغيان ذلك البوح الذي هو �أ�شبه بهذيان
فمجرد تداعياتها
احلوا�س واخليال اجلامح ال يكفي ل�صنع رواي��ة
ّ
وذكرياتها وت�صوراتها ي�أخذنا �إىل ف�ضاءات ال�شعر وم�ضافاته الالحبة.
التفرد والتم ّيز والتجدد واعتمادها على تثوير
وهي يف حر�صها على
ّ
اللغة وتفجريها ذهبت �أبعد مما تق�صد ,وانتهت حيث ال تريد االنتهاء.

���ص��در ح��دي��ث�� ًا عن
احت��اد الكتاب العرب
جم���م���وع���ة ���ش��ع��ري��ة
ج�����دي�����دة ل��ل�����ش��اع��ر
الأ�ستاذ عبد الكرمي
الناعم �ضمن �سل�سلة
ال�����ش��ع��راء ـ��ـ  4ـ��ـ لعام
2006م حملت عنوان
�آف��اق وتقع املجموعة
بحوايل � 170صفحة من القطع املتو�سط وت�ضمنت
جمموعة من الق�صائد والوم�ضات ال�شعرية التي حملت
بوح ال�شاعر و�إح�سا�سه عرب الكلمات التي �أظهرت الكثري
من الأحا�سي�س وامل�شاعر والأف��ك��ار والهواج�س التي
يحملها ال�شاعر يف وج��دان��ه وم��ن عناوين املجموعة
نذكر “الفتة”“ ..رجاء �شرفة ــ نزهة ــ اجلبل ــ ذروة
ــ كابو�س ــ فرق ــ غ�صن ــ خ�صر� ..أبو ال�شجن نافذتان ــ
ال�شبه املنحرف ..مزقه ..الكوة واجلدار ــ مقام املدن..
الخ ومن �أجواء املجموعة نذكر وم�ضة �شعرية بعنوان
غرا�س ..يقول فيها:
يجيء النعا�س
فتحة ــ طري
يحط على نفرة
يف اليبا�س
وتبزغ من بذرة
يف البعيد
طقو�س الغرا�س
يقول الأ�ستاذ الناعم يف تقدميه للمجموعة مثري ًا
للت�سا�ؤل عن ال�سبب الذي جعله يطلق على جمموعته
ا�سم �آف��اق منقول �أن هذا العنوان ال عالقة له با�سم
�إحدى الق�صائد يف املجموعة و�أنه اختار ا�سم للداللة
على الآف���اق امل��ت��ع��ددة واملتنوعة ال��ت��ي حتملها هذه
الق�صائد على ما بينها من تباعد من حيث الكتابة الفت ًا
�إىل �أنه �أفرد م�ساحة خا�صة للق�صائد التي كتبت على
نظام العمود للداللة على �أن هذا النمط من الأمناط
ال�شعرية م���ازال حي ًا و�أن حياته مرهونة بالفنية
الإبداعية لأن ال�شكل وحده لي�س عالقة �إبداع بل هو
عالقة ح�ضور حيث يطالعنا �أو يفاجئنا ،ويف احل�ضور
املجرد يت�ساوى امليت واحلي ولكن �شتان بني وجودين
ويقول:
�أ�ستطيع القول �إن معظم جمموعاتي ال�شعرية ملتخل�ص
من هذا النمط وقد تقيدت بزمن �إب��داع الق�صيدة �أو
الوم�ضة رمبا �سعي ًا وراء وهم �إم�ساك اللحظة م�شدودة
�إىل مكانها �أي الإ�شارة �إىل ارتباط الزمان باملكان فما
من مولود يولد خارجهما حتى و�إن مل يحمل �شيئ ًا من
مالحمهما.
يف �آفاق كما �أ�شار الناعم يف تقدميه نراه يحلق يف �آفاق
الق�صيدة فيقدم عرب معادالت ذكية مفارقات جتعل
القارئ يقف يف اندها�ش عرب ال�صور التي يقدمها ويرتكه
باحث ًا عن املعاين التي ي�ستخدمها يف تركيباته اللغوية
اجلميلة واملقا�صد التي يذهب �إليها ففي ق�صيدة فرق
نلحظ هذا الأمر جلي ًا ووا�ضح ًا حيث املعاين والرتاكيب
والإدها�ش يف نهاية الوم�ضة الق�صرية جد ًا:
الفرق بني مر�أتني
�إن امر�أة تعاورت
مداها الأ�صابع
ووردة تفتحت على يديك �صبوة
فحنت
الأ�ضالع
ونلحظ ذات الإدها�ش يف معظم ق�صائده وخا�صة يف

الكلمات الأخرية التي ترتك
ال��ق��ارئ ي�سرح بعيد ًا بعيد ًا
م�ستنكه ًا تلك الأج��واء التي
يدخلنا فيها ال��ن��اع��م ففي
غ�صن يقول:
قد كنت يل الغ�صن الذي
�آوي
�إىل �أقماره �إما ادلهم
بي امل�ساء

�أتيه
�أ�سند قامتي
�أترى �ستحملني ال�سنون
�إذا اتك�أت على الهواء!!
ي�ؤرخ الناعم يف جمموعته للمكان حيث نرى �أنه يذكر
قلعة حم�ص وه��ي التي تركت يف ذاك��رت��ه الكثري من
الذكريات وهو الذي �ألف املكان وحمتوياته يف ذاكرة
�شجرة ال�سرو والبيت املهجور واحلجر الأزرق والربج
والأفق الذي يحمل �شكل القلعة فيقول:
يف �أعلى قلعة حم�ص
�شم�س نائمة يف القر�ص
يف �أعلى القلعة
(�أحد) ي�أتي قبل و�أحيان ًا بعد
رحيل (اجلمعة)
يف �أعالها
�شجرة �سرو مفردة
بيت مهجور
�أفق يك�شف ماذا ين�شر
خلف ال�سور
يف �آفاق يخ�ص الناعم بع�ض ًا من �أ�صدقائه بق�صائد
ت�شبه البوح ومن ه�ؤالء �صديقه اجلميل ال�شاعر الأ�ستاذ
ممدوح ال�سكاف وال�شاعر الدكتور �شاكر مطلق والفنان
معت�صم ال��داالت��ي �صاحب احل�ضور اجلميل وال�شاعر
الطبيب جمال الدين خ�ضور ابن �شقيقته و�أخيه ح�سام
ومن ق�صيدة اجلبل التي �أهداها �إىل �صديقه ال�شاعر
ممدوح ال�سكاف بقوله �إىل �سمائي جبل ..يقول:
�س�آتي �إليك �صباح ًا
و�أخفي انك�سارات روحي
�أنا (اجلبل) املدلهم
و�أنت الذي قلت عني ب�أين (جبل)
�أجيء �إليك وبي من �شموخي اعتالل
خفي
وبع�ض الوجل
�أح�صن نف�سي بجدران روحي
�أباعد بيني وبني ال�شوارع ملأى
�أمدد روحي على كتب ال ت�شيخ
و�أغلق �إال نوافذ �آتي �أنا كوة
االحرتاق
و�إين املطل
ثمة الكثري الكثري ال��ذي يقال ع��ن �آف���اق ال�شاعر
الأ�ستاذ عبد الكرمي الناعم الذي جعلنا نبحث يف �آفاق
عن تلك العوامل اجلميلة التي �أدخلنا �إليها ..ولعل هذه
الوقفة ال تعطي �آفاق الناعم حقها �إذ حتتاج �إىل الكثري
من الت�أين يف القراءة والدرا�سة والبحث يف خ�صو�صيته
التي �أودعها يف جمموعاته ال�شعرية الكثرية التي �أغنت
املكتبة العربية..
نبارك لل�شاعر الأ�ستاذ الناعم �إ���ص��داره اجلديد
ون�أمل له طول العمر والبقاء كي يتحفنا على الدوام
ب�إبداعاته ال�شعرية والأدبية والنقدية على الدوام.

نافذة على العالم

• حممد مروان مراد
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اخلط العربي فن وعلم وجمال
( 1من )2
و�صورة م�شرقة من �صور النه�ضة الفنية

�أيدي ال��ر ّواد املُبدعني
���ش��ه��دت احل�����ض��ارة
ال���ذي���ن �أع�������ادوا �إىل
الإ����س�ل�ام���ي���ة �أل����وان���� ًا
احل���رف ���س��اب��ق عهده
و�أ����ش���ك���ا ًال ع���دي���دة من
�صرير
�صوت
أ�صوات:
ل
ا
أجمل
�
م��ن التم ُّيز وال��ت���ألُّ��ق،
الفنون وال��ر���س��وم التي
ّ
الروح
ي
يغذ
الذي
الق�صب
قلم
ويف ق��ائ��م��ة ال�����ش��رف
ي���ن���در �أن ي���وج���د ل��ه��ا
له�ؤالء ال��ر ّواد �أ�سماء
���ش��ب��ي��ه يف احل�����ض��ارات وين ّبه امل�شاعر الإن�سانية
م�صطفى ال�سباعي:
الأخ�����رى ،وي��ع��دّ اخل��ط
الراقية.
وح�������س���ن���ي ال���ب���اب���ا،
العربي من �أه��م الفنون
ومم������دوح ال�����ش��ري��ف،
اجل��م��ي��ل��ة ال���ت���ي مت�� ّي��ز
وحم�������م�������د ب��������دوي
ب��ه��ا ال��ع��امل الإ���س�لام��ي،
وف�تن ر ّواد ال�شرق منذ ال��ق��دمي ،فراحوا الديراين ،و�سليم حنفي ،وحممد ال��زرزور،
يعبرّ ون عن انبهارهم بالكتابات الباهرة وحلمي حباب ،ور�شدي ال��ز ّي��ات و�آخ��رون،
يف امل�ساجد واملعامل الأثرية ويف امل�صاحف �شكّلوا الرعيل الأول من خطّ اطي دم�شق
وامل��خ��ط��وط��ات ،ول��ه��ذا �صار اخل��ط العربي امل��ج��لّ�ين ال��ذي��ن و���ض��ع��وا ق��واع��د امل��در���س��ة
جزء ًا هام ًا من الرتاث احلي للأمة العربية ،ال�شامية يف اخلط العربي .ورافقت موكبهم
ويرتبط بلغتنا وت��ط��وره��ا ال��ث��ق��ايف ،ومن ثلّة من اخلطّ اطني املجيدين يف املحافظات
ج��ان��ب �آخ���ر ي��ع��دّ اخل��ط ال��ع��رب��ي م��ن �أه��م ال�سورية ،وما هي غري �سنوات قليلة حتى
و�أرقى الفنون الت�شكيلية ،وهو ر�أ�س الفنون ظهر اجليل الثاين من م�شاهري اخلطّ اطني
التجريدية ،لأنّ �أ�شكاله وهيئاته وحروفه يف دم�����ش��ق وف��ي��ه��م :زه�ي�ر امل��ن��ي��ن��ي ،وجن��اة
• الهواري يف عيون املن�صفني:
لي�ست منقولة حماكاة عن الطبيعة ،كما العلبي ،وزهري زرزور ،و�أمني دياب ،وتبعتهم
ت��ب��ارت كوكبة م��ن الأدب����اء والباحثني
هو حال الر�سم الكال�سيكي .وي�شتمل اخلط كوكبة �أخرى من جنومها :حممود الهواري،
ممن �صحبوا «الهواري» يف رحلته ال�شائقة،
العربي على جميل اخل�صائ�ص ،وعظيم وحم��م��د ال��ق��ا���ض��ي ،وع��ث��م��ان ط��ه ،و�أح��م��د
ّ
ثم تقدّ مت نخبة ل�ل��إدالء ب�شهاداتهم املُن�صفة امل��ع�ِّبةررِّ ة عن
القيم الفنية التي تبعث فيمن ميار�سه �أو املفتي ،و�أحمد الباريّ ...
ُ
يتذ ّوقه ن�شوة ومتعة ،حتى غدا ف ّن ًا مرموق ًا جديدة فيها �شكري خار�شو ،وحممد �سامل �صدق الإخاء ،ونبل الوفاء ،فحملت �صفحات
مي�� ّث��ل روح املجتمع وي��ع�ّب�رّ ع��ن طموحه ،نويالتي ،وم�صطفى النجار ،وحممد عدنان الكتاب مقدِّ مة لل�شاعر الأدي���ب الدكتور
وانت�شر يف �أنحاء العامل الإ�سالمي ،وكتبت ال�شيخ عثمان ،وفاروق احلداد ،وحممد قنوع «ن��زار بني امل��رج��ة» ق��ال فيها« :لقد جعل
الفنان الهواري من احل��روف العربية لغة
ب��ه ل��غ��ات �أخ���رى غ�ير عربية كالفار�سية و�آخرون...
م�شرقة ت�سمو �إىل �أعلى مراتب ال�صوفية
وال�ترك��ي��ة وامل�لاوي��ة ،وح��ظ��ي اخلطاطون
والإميان بقدرة اللغة العربية على جت�سيد
• �أبو �شعر :وفاء واعرتاف باجلميل:
باحلفاوة ال�شعبية والرعاية الر�سمية.
لفتت م�����س�يرة اخل���ط ال��ع��رب��ي ال��رائ��ع��ة �أرقى الأعمال الفنية اخلالدة ،التي عرفتها
انتباه املهت ّمني والباحثني والنقّاد فعملوا الب�شرية ع�بر تاريخها ال��ط��وي��ل» ،و ُيثني
اخلط العربي ذروة الت�أ ُّلق واجلمال:
ن�ش�أ اخلط العربي وتط ّور يف رحاب القر�آن على توثيق هذه امل�سرية بعديد من امل�ؤلّفات ،الدكتور �أحمد ف���ؤاد �شمي�س على م�سرية
ّ
فيو�ضح �أنّ احلديث عن اخلطّ اط
الكرمي الذي نزل بل�سان عربي مبني ،وهكذا و�أف��ردوا درا�سات خا�صة ِب�سيرَ اخلطّ اطني الهواري
امتزج ال�شكل اجلميل بالعاطفة الطاهرة ،الأع�ل�ام ومنجزاتهم ال��رائ��ع��ة .وك��ان من املُ��ب��دع ال يحتاج �إىل كثري عناء فحديقة
وام��ت��زج الفن بالدين يف وح��دة رائ��ع��ة يف �أجمل �صور الوفاء له�ؤالء ال��ر ّواد ،الكتاب �أعماله ُمرتعة بالزاهي من لوحاته التي
اخل��ط العربي ال��ذي احتلّ ط��وال الع�صور الق ّيم الذي �أ�صدره م�ؤخر ًا الطبيب الباحث ت��ت���أ َّل��ق وتفاخر �أق��ران��ه��ا كالعرو�س ليلة
الإ�سالمية املرتبة الأوىل ب�ين العنا�صر والأدي��ب املعروف الدكتور حممد منري �أبو جلوتها ،وتكتب الباحثة املهند�سة «�إلهام
ال��ف��ن��ي��ة الأخ������رى ،وه����ذا ال��ت��ف�� ّوق حقق �شعر ،لعر�ض م�سرية الفنان القدير اخلطاط حمفو�ض»�« :إنّ حممود الهواري بالإ�ضافة
للخطّ اط امل�سلم مكانة �سامية يف املجتمع« ،حم��م��ود ال��ه��واري» وه��و ق ّمة �شاخمة من �إىل ح�� ّب��ه ل��وط��ن��ه ال��ع��ظ��ي��م ،وللح�ضارة
وق��د م ّ��ر اخل��ط العربي بتط ّورات عديدة قمم الإب��داع الفني يف بالد ال�شام ،وت�أتي العربية وللخط العربي ،يعدّ نابغة بالد
ال�����ش��ام يف رح����اب فن
حتى بلغ ذروة الأل���ق واجل��م��ال ،ويحفل �أه��م��ي��ة ه���ذا امل���ؤلّ��ف
اخل��ط اجلميل ال��ذي
�سجل التاريخ ب�أ�سماء كوكبة جمل ّية من من ك��ون الباحث «�أب��و
�أطلقه وط�� ّوره بجر�أة
ال��ر ّواد املبدعني يف هذا الفن منهم :حرب �شعر» جايل اخلطّ اط
رق�ص
أخاذ
ل
ا
العربي
اخلط
ط��وال رحلته الغنية
ب��ن �أم��ي��ة ،وا�سحاق ب��ن ح��م��اد ،واخلطاط «ه�����واري» وراف���ق���ه يف
جيده
ي
ال
ال�سيف
حد
على
ُ
املم ّيزة .لقد �أ�شرقت
ابن مقلة ،وابن البواب وياقوت امل�ستع�صمي م�سريته ،واطّ ��ل��ع على
و�سجل �إال �أ�صحاب املواهب اخلالقة .ال�����س��ط��ور يف لوحاته
الذين �أ�سهموا ب��دور ه��ام يف تقدّ م وتطور روائ��ع �أعماله،
ّ
ك�إ�شراق احلق ال�ساطع
هذا الفن الراقي .وخالل العهد العثماين ب���ح���رف���ي���ة ع���ال���ي���ة
ازدادت �أهمية اخل��ط العربي ،فاب ُتكرت امل��ح��طّ ��ات امل�ضيئة يف
يف فجر اليقني ،و�إنّ
�أنواع جديدة ،جتاوز فيها اخلطاط مرحلة رحلته ،فجاء الكتاب وثيقة هامة ،تكاملت حروفه املُثقلة بالروعة ،ز ّينتها نقاط كدر ٍر
متوهجة على ج��دار الزمن العربي
ثم االبتكار ،لها ال�شروط العلمية والأدبية والإن�سانية ،ن��ادرة
ِّ
التقليد �إىل مرحلة التح�سني ّ
وقد ت�ألّق عدد من اخلطّ اطني العثمانيني ث ّ��م و�ضعها بني �أي��دي امل���ؤ ّرخ�ين واملهت ّمني ،ال�سرمدي» .ور�أى الباحث امل��و ّث��ق حممد
مثل حمد اهلل الأما�سي ،وم�صطفى نظيف وز ّوده����م مبعلومات ق�� ّي��م��ة ،ومل��ح��ات كانت ف ّيا�ض الفيا�ض مد ّر�س مادة اخلط العربي
بكلية الرتبية بجامعة دم�شق �أنّ الهواري
ق��ره �أوغ��ل��ي ،وح�سن ر�ضا ،وحامد الآم��دي جمهولة يف م�سرية «الهواري».
«رم��ز مت�ألّق من رم��وز الإب��داع العربي ،كان
وغريهم ،كما نبغ يف م�صر ال�شيخ حممد عبد
• حممود الهواري :عميد اخلط العربي :م��ن��ف��رد ًا م��ن ب�ين خ��طّ ��اط��ي ع�����ص��ره مبنهج
العزيز الرفاعي.
حمل الكتاب عنوان «حممود الهواري» م�ستقل يف درا�سة اخل��ط العربي وحتقيق
مدر�سة اخلط الدم�شقية:
�شهد مطلع القرن الع�شرين بداية ظهور ع��م��ي��د اخل���ط ال��ع��رب��ي ،وج����اء يف  220م�سائله ،فهو مي ّثل ع�صره متثي ًال �صحيح ًا
املدر�سة الدم�شقية يف اخلط العربي ،على �صفحة من القطع املتو�سط ،ا�شتملت على باتّ�ساع ثقافته ،وت��ع��دّ د وج��وه��ه��ا ،وب��ذا
مقدّ مة للم�ؤلّف الدكتور �أبو �شعر ،عبرّ فيها
عن م�شاعره ال�صادقة .وهو يقدّ م للنا�س
�صديقه الفنان الراحل ال��ذي ا�ستطاع �أن
يمُ �سك بنا�صية كافة �أ�شكال و�أل��وان وفنون
اخل��ط العربي ،ويجمعها يف باقة نا�ضرة
واح���دة ،م��ن خ�لال جهود دائ��ب��ة للو�صول
ال�صنعة ،ور�شاقة
�إىل ق ّوة التعبري ،و�أناقة َّ
الر�سم ،وثراء امل�ضمون ،ف�ألّف لوحات فن ّية
ناطقة ،عالية الإبداع ،مت�ألّقة يف كل مكان..
كتب «الهواري» كمحارب بقوة ال مثيل لها،
فجعل ن�صل احلرف �أم�ضى من ن�صل ال�سيف،
جمرد �آيات
فغدت اخلطوط واحلروف لي�س ّ
خم��ت��ارة م��ن كتاب اهلل املجيد ،واحلديث
ال�شريف ومن عبارات و�أق��وال م�أثورة ،بل
هي مدر�سة ذات ر�سالة من�شورة على �شكل
لوحات فن ّية ُت ِ�س ُر العني ،وجتلو اخلاطر،
وجتعل املتذ ّوق املت�أ ّمل يحلّق يف ف�ضاء نوراين
رحيب ،ويعي�ش يف �آفاق روحانية �صافية.

حممود الهواري

حممود الهواري ّ
خطاط مت�ص ّوف
حم ّلق يف ملكوت الإبداع و َر ْ�ص ِف
احلروف العربية يف لغة فنية راقية.
�صار «ال��ه��واري» مدر�سة متم ّيزة يف اخلط
العربي ُوج��دت يف لوحاته الآث��ار النادرة
التي ت�ستحق االهتمام وال��درا���س��ة ،وذلك
الت�����ص��ال��ه ب��امل��دار���س الأخ�����رى ..ام��ت�ل�أت
حياته بالن�شاط واحل��ي��وي��ة ،فثابر على
تزيني البيوت الدم�شقية القدمية ،وكانت
املعرفة جلّ اهتمامه فكتب احلروف ب�أ�سلوب
جميل ،وز ّين ال�سطور بلغة العا�شق ا َ
جل�سور،
ّ
فتج�سدت العبارات بروح عالية من الدقة
ّ
واملُتعة.
وكتب الباحث ال�سعودي الأدي��ب «عبد
الرحمن جمعان الغامدي»« :يعجز القلم
�أن يكتب عن �صاحب القلم و�صائغ احلروف،
عرفته هادئ ًا تعلوه هيبة احرتام من كل َمن
تعامل معه ،وينطق من �صمته بحكمة ،وقد
ا�ستطاع �أن يحفر ال�صخر ب�أعماله لتبقى
خالدة على مر الزمان».
و�أثنى الدكتور فاروق الهواري على م�سرية
الراحل املبدع الذي امتزج توا�ضعه ال�شديد
مع العلم الغزير واحلكمة الباهرة .وكانت
لوحاته �شعر ًا ون�ثر ًا و�آي��ات قر�آنية تز ّين
منزله ،وكان ُي�شعرك ب�أنه يقدّ م لك �أجمل
ثم يجعلك تكت�شف
الورود يف باقة واحدةّ ،
�أنّ كل وردة تختلف عن الأخرى ملا حتمل من
متفردة» ...ونقلّب
جماليات وخ�صو�صيات
ّ
�صفحات الكتاب لنتوقف مل ّي ًا عند �شهادات
عرفان وتقدير من �أبناء الفنان الراحل
«�سعيد و�سمري و�صالح وعماد وحممد بن
ب����دوي و�أح���م���د حم���م���ود ،وحم��م��د ع��ام��ر
ج�سدت كلماتهم �أ�صدق تعبري
وعمار» ،وقد ّ
عن م�شاعر احلب والفخر واالعتزاز ،فقد
�ضحى الهواري بنف�سه من �أجل رفعة �أبنائه،
ّ
وك��ان النبع ال��ذي نهلوا منه معنى احلياة،
ج��رت على ل�سانه �آي���ات عظيمة ،و�أب��ي��ات
�شعر حكيمة ،و�أقوال م�أثورة رفيعة ،تبني
عن ولع بالعربية ،وتقدي�س للعروبة»�« ،إنه
عامل متكامل من الإبداع ،وعبقرية متعدّ دة
الألوان.
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وجهك....
َ
على �أطالل

أصوات

�أبديٌّ حبك ...و�شم�سك دائم ًا (م�ضوية)
•ر�شا ال�صالح

•حنان مراد
تخذِ ُلني دموعي
وتنفجر..
ُ
حتط ُم َّ
ِّ
كل �سدو ِد �صمتي
تخونُني كلُّ حماوالتِ الن�سيانِ
ُ
ُ
امل�سافات
بي
ت�صرخ َ
�ضجيج الأمكنةِ ي�سحقُني
ُ
ول�ستُ �أدري
حلن � ُ
أنف�ض عن ذاكرتي
َّ �...أي ٍ
عنك يف غبا ِر َ
أبحث َ
� ُ
وح�شتي
أتعب من
� ُ
هذه الذكرياتِ التي تكورت
يف �س َّرة احلب
ُ
ْ
أعذارك.
ني �
هي
اخليط الذي قطعتهُ �س ِّك ُ
�إنَّها الآنَ
ً
تنفر ُد م َّرة واحدة يف م�سائي الذابلْ
الغريب عنِّي
�أ ُّيها
ُ
�إنيِّ ...
َ
�
أ�شكوك للغفرانِ
يغفر َ
لك
�أنْ ال َ
و�أ�شكو للوقتِ
�ضياعي
......
فجر
من �أي ٍ
أمرر َ
خيط �أملي
� ِّ
لأر ُت َق
م�شاعري املم َّزقةِ
ْ
ُ
َ
َ
كيف �أ ُ
نزيف حبرْ ي؟
وقف
وكيف �أعيدُ الن ّب َ
َ
�ض لأمنياتي؟
متى تنتهي حكاياتُ
القهر يف كت ِبي؟
ِ
ُ
حقائب
متى تنزل عن �أكتايف
ُ
اخليبة؟
........
...ها �أنا ذا ..
مل
يف �أعلى ق َّمة الأ ِ
� ُّ
و�شاح جهلي
أفك
َ

حجاب
أرفع عن روحي
َ
� ُ
الال � ْ
أعرف
تب�ص ُر
ها هي ع ُ
ني قلبي ِ
احلقيقة َ
تقرتب َ
عمياء
ر�صا�صة
مثل
ٍ
ُ
ْ
َ
تخرتقُ
احلب ...
هيكل
ِّ
يف قامةِ الطبيعة
َ
فطرية النو ِر يف ج�سدِ
اخللق الال مكتملْ
ِ
طفو َلتي ..الربيئة
........
ها �أنا ذا
�أُقتلْ ..وينها ُر نب�ضي
مي الذهولْ
�أتال�شى يف �سد ِ
�إنَّها املعاين اجلميلة
وت�صغر حتى تتال�شى
ت�صغر
ُ
ُ
.............
الفرح امل�ضاء ِة
كلُّ قناديلِ
ِ
دروب ال�سكينةْ
يف
ِ
تذوب يف قتامةِ الي� ْأ�س
ُ
َ
وذاك اللحنُ العتيقُ
تلتهمه � ُ
الكذب
أل�سنة
ْ
ُ
.....
ها �أنت ذا
من �أعلى ق َّمة الآه
أب�صر َك
� ُ
ً
قاحلة
�أر�ض ًا
ً
لوحة ال لون لها
وال ْ
نب�ض
وها �أنا ذا
قلم يرثي ..رما َد الأنا
ٌ
عطر
املج َّردة من � ِّأي ٍ
َ
وجهك
على �أطاللِ
الراحلِ بال تذكر ِة عودة

ال جدوى من الغرق يف تفا�صيل ذاك الظالم ،هكذا
�أو�صتني مرارا حبيبتي ،التي ح�ضتني منذ يراع �شهقة
احلياة يف �ضلوعي ،فحر�ست و�صاياها بحنايا القلب
ويف ري��اح�ين ال���روح ،ن�ثرت عبقها ب�ين طيات ال��ورق
حتى �صارت لغزا يف فم ال�س�ؤال من هي تكون ومن هي
�صاحبة الإكرام.
�أودعتني هويتها ،و �أودعتها كامل نب�ضي انتماء �إىل
معابد قدا�ستها ،و�سرت �إليها وبها �أحملها وحتملني
بكامل ذرات دمي الغارق بع�شقها بال انعتاق ،فرا�شة
�صنعتني� ,أهم�س و�أطري بها كلماتي برتانيمها الغناء،
قدي�سة حب �أدندن با�سمها �سيمفونية ربيعية لطهرها
بقاء يرتقي ببقاء .
�صارخة �إليها بكل فتاوى ال�صالح بهيام دافق بي
�إىل نهرها� ،إىل قا�سيونها� ،إىل غوطتها �إىل جبلها
و�سهلها وبحرها �إىل كل جزيئاتها والأج��زاء ،حلظة
بلحظة � ،أم�شيها على �سنن �أوالدها ال�صاحلني ال�شعراء
والأنبياء ،بطريق يقود بنهاية �أنفاق عتمتها �إليها،
�سالحي ال�شعر والكلمات ،لغة ت�ستحقها ،لغة املالئكة
يف املناجاة ،لت�ضيء �أوتار قو�س قزح الفرج لها �صاعدة
بها �سماوات ال�سماوات .
�أغ�سل مبطر دمعي لها وعليها جتاعيد الأنف�س
ووع��ورة امل�سافات .لأح�ضنها لأحميها من العو�سج
ال�شائك مبدائنها ،لأحررها من كيد النفاق وزهاق
الأق��اوي��ل و�أقنعة الوحو�ش ال�سود ال��غ��زاة .الذين
حاولوا بغراب نعيقهم �أن يقتحموا جاللة رحمها
ويعيثوا بها الفح�شاء.
�أحت�ضن طيف ا�سمها� ,أناجيها ترتيلة ال�صلوات:
(�أن ِ��ت يف قلبي انه�ضي و�ستنه�ضني ال قيمة �أب��دا لكل
هذه اخلرافات) .
وال جدوى من ذاك الغبار .....
هناك هنا بك يف �آون��ة الفاجعة حيثما اعتادت
ال�شم�س يا حبيبة �أن ت�شرق بك على وترية الركام ،
حتاول �أن تلقي حتية ال�صباح على ذئاب امل�آذن وقطاع
طرق الأماكن م�ستب�شرة بخري الفالح لرتد عليها ريح
ثكلى تهب بوجه الأ�سماء� ،صارخة بها �أن الفناء لغتي
و�أن ت�شرقي بوهجك يعني �إين بطريقي الحمو ندى
ال�شفاه التواقة ال�سمك  ،وا�شعل بك �أل�سنة نريان
الهباء
فها هي ر�ؤو�س الأطفال ،و�أنياب القذائف و�شعوذة
البنادق ،والقمح املهم�ش ،وخوامت البط�ش كلها �أدواتي
انا الريح لتبديد كل �أن��وار الرجاء يف خ�ضمك �..آه
و�آملاه و�أملك النازف بي حد العناء .
هاهو ذاك حرب ال�ش�آم �ش�آمك يخطف منه عطر
ال�شهيد ،يثمر حقوال من م�شردين وقتلى وجراح .
فما تفعلني �أيتها الوارفة بني النف�س والنف�س بني

يا مرهف ًا

• عال عبداهلل
هم�س خواطري
يا مرهف ًا
ِ
كرحيق ِ
�أبليتُ َ
فيك دفاتري وحمـــــــابري
ر ّبيتُ طي َف َك �أ�شهر َا مبدامعـــــــي
الغياب َ
َ
ومات ُ
طفل حماجري
طال
ُ
ما كنتَ تعرف ما يثو ُر بداخلـــي
ُ
ما كنتَ
ت�ضم �ضفائــــري
تدرك ما ُّ
ُ
ترنو �إ َّ
فت�شعل
يل
القلــــــب جوىً
َ
حت�س بحرقتي وم�شاعــــــري
�أَ َوما ُّ
َ
ٌ
نظرة تبقي الزمانَ مكــــــانهُ
لك
َ
العقول وما ترقُّ لناظــــــــر
ت�سبي

بالرحيلِ ق�صائدي
ما زلتَ تغري ّ
�سفر َا � َ
إليك وما رميتُ تذاكــــــري
ف�سحائب الأحال ِم حتم ُلنـــــي �إىل
ُ
مباطــــر
حاب
دنيا
ِ
ِ
ال�س ُ
العناق وما ّ
ّـــــــة
خ ّب� ُأت �صمتي واكتفيتُ ب�أن ٍ
ال�سكونِ دفاتـــــــري
قدْ عان َقتْها يف ّ
ز ْر ليلتي كـــي �أن َ
رث َ
الليل هوىً
كي � َ
َ
اجلميل لزائري
أفر�ش ال ُهدُ َب
فاخلمر ع ّت َقهُ اجلوى
ز ْر ليلتي
ُ
وال ُ
ذاب على �شفا ِه جمامــري
ّليل َ

الرم�ش والهدب بني كل عناوين املعاين ولغتها ،بني
الأبجدية من �ألفها �إىل الياء ؟؟
 .ما احلل و�أنت �أمام هذا االحت�ضار حا�ضرة  ،وماذا
�أنت �صانعة ب�شعاع وهجك الفواح ؟
�صم َتت �شم�س حبيبتي �صمت العارفني  ،دعتني �إىل�أن �أت�أمل �إىل قمر الكالم ،لأرى �أجراما يف ملكوتها ت�شع
بال�سالم � ،إذ ًا ال فائدة من تلك اخلرافة التي هيجت
الريح دروبها ،و�أقامت بوارجها فوق الغيوم يف عالءها
ويف �صهيل احلمام .
فلن تتمكن عوا�صفها اجلنونية من النق�ش على
بواطن النهارات ال بعماماتها وال ب�سيوف حربها
ال�شعثاء ،وال ولن ت�ستطع حتيد امل�سارات ,لأين معك
وبك كائنة �أ�صحو لأجلك برائحة بخورك ال�سماوي
�أزف �أ�سرارك معلما معلما  ،مدينة مدينة لعر�س من
يا�سمني اخللود يزهق كل باطل ويلب�سك غواية احلق
بنوره وا�سمك روعة الأ�سماء  ،فكل �شيء يا حبيبة
زائل ،كل هذا الكفر بك زائل �إىل املحال ..
ف�صربا يا حبيبة �صربا ،فال يقني لك ويل �سوى
احلب ،احلب هو الدواء
ها انا �أقلب �شريط ال�صور املتقطعة امليول والذواكر
واملواقيت والأهواء ،عند عتبات كل غروب بك لطفل
ملر�أة ،لوردة  ،حلجر ل�شهيد ملرا�سيم النداء ،لأرى ما
�أرى كيف ابت َلت العروق ب�أمواج الدماء.
فازفر �أنفا�س القادم بني يدي ال�صلوات ،يرن يف
را�سي تعويذة زنوبيا� ،شهقة �أوغاريت ،حوران وبردى
كنائ�س معلوال و�أديرة املعلقات ,يف �أر�ضك ار�ضي التي
كانت ومازالت من �صنائع الإله واملعجزات .
وحتت �سماوات دم�شق احلنان ورمز احلرائر ،يهب
وجه القباين واخلوري يعانقه �سعادة ويكاتبه العظمة
و�سلطان الأطر�ش  ،ينرثون و�صاياهم �صارخني يل لك ،
ال حل فيك ويل �سوى احلب ،احلب هو الدواء .
بينما �أن��ا ان�شغل ب�سرد للتاريخ لرواية ع�شق مل
يعرفها ان�سان مثلما عرفتها ا�سمها ا�سمك ( �سورية )
خلقت فيها وبها ولأجلها وع�شتها بها كل احليوات .
وبكل ع�شقي الباذخ � ،أتلو �سورة الفجر لغدك ،
فال ا�سم اال ا�سمك وال يقني �سواك �أنت احلب ومبتد�أ
الأيام ،بوطن بحجم هذه الأكوان ،يلغي لغة احلرب
والدم ،وير�سم �صورة اهلل بتقوى الع�شق لك وحرية
الأن�سام .
لتبقى ا�سمك و�شم�سك (م�ضوية) قبل البدء قبل
احلياة وبعد املمات � ..سورية  ..حبيبتي.

فنون
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قطر تعاين من ( احل�صار)
بعد �سبعة �أيّام فقط!

فن الآبرو ..حركة اخلط واللون..
�إبداع ت�شكيلي على املاء

•" ر�شاد �أبو�شاور

• رمي احلم�ش
تعددت الفنون الت�شكيلية التي حتاكي حماور
الطبيعة الكونية والقرية والإن�سان و�إحياء الأر�ض
وغريها ..فابتكر الفنانون �آفاقا رحبة من الفنون
الرائعة ,ومل يقفوا عند حد الري�شة اليدوية
والألوان العادية واللوحة اخل�شبية �أو القما�شية
ومع تطور الزمن واختالف تقنياته مل تتغري املحاور
بل جت��ددت مع جت��دد الأدوات وتنوعت الفنون
كفن اخلط العربي وفنون الت�صوير والر�سم ال �سيما
الر�سم على املاء ,وعلى اخل�شب ,القما�ش ,ال�سرياميك,
الغرافيك ..وغريها ,حتى ولج الفنان �إىل عامل التقنية
الرقمية م��ن خ�لال التكنولوجيا الفنية والتقنية
و�أجهزتها الرائعة ,لتظهر فنون �أخرى تده�ش املتلقي
كالر�سم بالنقط والر�سم الرقمي بـ �أدوات خمتلفة كـ
الكمبيوتر و�ألوانه اخليالية ,حيث �أبدع الكثريون من
الفنانني يف الر�سم والفنون املختلفة ,ومنحوا الف�ضاء
الت�شكيلي حتف ًا رائعة اجلمال.
فن الآب���رو هو واح��د من �أجمل الفنون املعروفة
اكت�شف منذ �أكرث من �ألف عام يف ال�صني ،ثم انتقل �إىل
�إي��ران و تركيا ,وهو يحتاج �إىل �صرب وفيه ذوق كبري
ومل�سات فنية رائعة ,ويعتمد على خا�صية عدم اختالط
املاء برتكيبة الألوان التي ت�ضاف على �سطحه وبالتايل
يقوم فنانو الآب���رو بنق�ش ل��وح��ات رائ��ع��ة م�ستغلني
االن�سيابية والتمازج واملرونة التي يحققها املاء لأي
فنان ,ومن هنا ا�ستخدم الر�سم فوق �سطح املاء لعمل
لوحات فنية رائعة وه��ي تقنية فريدة تختلف عن
جميع تقنيات الر�سم التقليدية.
يعرف ف��ن الآب���رو ب���أن��ه تعومي الأل����وان على امل��اء
وا�ستغالل ا�ستقرارها على �سطحه لتحويلها �إىل ر�سومات
ميكن طباعتها على الورق ,حيث تو�ضع الورقة �أو قطعة
القما�ش يف احلو�ض وي�سكب املاء عليها مللء احلو�ض ثم
يتم ر�ش الألوان على �سطح املاء ,وبا�ستخدام الفر�شاة
وال�سلك يتم حتريك الأل��وان حتى يتم احل�صول على
ال�شكل املطلوب بعدها يتم رفع الورقة �أو قطعة القما�ش
من احلو�ض من �أطرافها وترتك للجفاف ,وبينما ير�سم
الفنان رامي حاج ح�سن لوحته على امل��اء ،حتدث عن
عالقة وجد وهيام �شرعية تربطه بفن الآبرو �أو فن
الر�سم على امل��اء فمنذ �سنوات عديدة خلت ال يزال
لوحات
رامي ي�سرد حكاياته ويف�شي �أ�سراره و�أحالمه
ٍ
فنية حتمل معاين احلياة واحلب والعطاء ..وبربط
�أ�شكاله مبا يعرب عنه الآبرو من �أ�شكال عفوية وفنية
ومدرو�سة ,عالقة رامي الوجدانية تلك مل تولد �صدفة
بل هي امتداد لعدة �أعوام من ع�شق �آخر للخط العربي
ز ّوق به �آيات قر�آنية ب�أنامل ومالمح دم�شقية خال�صة،
كذلك �أبدع الفنان رامي يف دمج فن الآبرو بحروفيات
اخلط العربي ومنطقها ,كما يعمل فن ًا �آخر هو �صناعة
ال��ورق ب�شكل فني /مقهر /عن طريق تع�شيقه بحرب
اجل��وز ال��ذي �صنعه الفنان رام��ي ح��اج ح�سن بنف�سه
وت�شكيله على الورق ب�شكل ت�شكيلي يحاكي ورق الربدة
القدمي ,ومن ثم تقدمي مو�ضوعات وعبارات وطنية و
لوحات �شعرية �صوفية رقيقة جميلة.
مل يتوجه الفنان رام��ي �إىل �شريحة حم��ددة من
املجتمع ,وه��و ي�ترك للنا�س ح��ري��ة ق���راءة �أعماله
وت�أويلها ،وهوال يبحث عن الربح امل��ادي ،وال يقف يف
مواجهة �أح��د ولكنه يجد نف�سه يف ما يقدّ مه لكونه
يحب �أعماله التي تتحدث عنه� ,إذ اللوحة يف ر�أيه

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

جم��رد و�سيلة لتثبيت �إح�سا�سات وانفعاالت الفنان
نف�سه و�إي�صالها للمتلقي ب�أ�سلوب مميز.
عن مراحل العمل يقول الفنان رامي :عمل الآبرو
فيه مل�سات فنية جمالية رائ��ع��ة ،ويحتاج �إىل �صرب
وت�أن ففي البداية ن�ضع كمية من املاء بنوعية خا�صة
ت�شبه املاء الهالمي يف حو�ض ماء ون�ضيف الأل��وان /
الزيتي ,الأك��ري��ل��ك ,ال�تراب��ي��ة /ويتم الر�سم بطرق
عدة مثل نرث الأل��وان ب�شكل ع�شوائي �أو ب�شكل معني
مدرو�س حتى ت�أخذ ال�شكل املطلوب على املاء كما يتم
ا�ستخدام �أدوات ح��ادة بثخانات معينة �إىل �أن يتم
ت�شكيل اللوحة كما يريدها الفنان ,ومن ثم يقوم بو�ضع
ورق خا�ص/الكان�سون� /أو كرتون ع��ادي على �سطح
الر�سم و�سحب الورق بهدوء لتنتقل الر�سمة من �سطح
املاء �إىل الكرتون وترتك ملدة يوم كامل حتى اجلفاف
ومن ثم معاجلتها بالكي للح�صول على ا�ستقامة اللوحة
وليتم فيما بعد الكتابة بالق�صب �أو حرب اجلوز اخلا�ص
ويقوم بت�أطري اللوحة ح�سب الرغبة ,وعن اختيار نوع
اخلط قال :احلرف العربي بحد ذاته لوحة فنية لها
خ�صو�صية معينة ,وكل حرف و كل كلمة �أو عبارة يعود
وقعها على ما تعنيه العبارة من ت�أثري على نف�سية الفنان
وان�سيابية نوع اخلط فالفن �إح�سا�س ،لكنه �صناعة يف
نهاية املطاف ال تلغى روحيته ,وباملقابل قد ميتلك فنان
ما لغة تعبريية متميزة ت�صل �إىل املتلقي ب�سهولة ،لكنه
ال يدرك ماهية التقنية املطلوبة .يف اللوحة نحن يف
زمن الفن املتاح وال �أرى �أي خط�أ يف ذلك ..بيكا�سو حني
جمع قطع احلديد وب��د�أ يبني منحوتاته قدم �صورة
معا�صرة تعدّ رائدة ،وهو فنان مبدع يتقن الر�سم ،لكنه
جل�أ �إىل تقنيات حديثة يف حينه وا�ستخدمها وجنح،
فتطور اخلامات يف �أنواع الفنون كافة ال يلغي العملية
الفنية الإبداعية.

رامي حاج ح�سن

رامي حاج ح�سن مهند�س معماري وخطاط من مواليد
حلب عام  ،1978در�س اخلط العربي يف مدينة حلب
منذ �سن التا�سعة يف م��دار���س طالئع البعث وح�صل
على اجلائزة الأوىل على م�ستوى القطر عام ،1988
وتابع درا�سته للخط العربي على يد عمه ومدر�سني
متخ�ص�صني يف مدينة حلب ونال يف عام  1996اجلائزة
الأوىل على مدينة حلب ،عمل مدر�سا مل��ادة اخلط
العربي.
ود ّر�س فنون ًا ملحقة باخلط العربي كفن الآبرو يف
كلية الفنون اجلميلة بجامعة حلب عام  ,2013و�شارك
يف معار�ض عدة مبدينة حلب يف فندق املرييديان وكلية
الفنون اجلميلة ومهرجان الأ�سرة ال�سنوي واجلمعيات
اخلريية كما �أقام العديد من ور�شات العمل ومن �أهمها
منطق احل��رف العربي ,بالإ�ضافة �إىل �أن��ه مو�سيقي
فهو عازف �صولي�ست لآلة الطنبور الكبري يف املو�سيقا
ال�شرقية وتلميذ الدكتور مراد �سامل توكاج ،كما در�س
املو�سيقا النظرية وعلم املقامات واملو�سيقا الآلية
على يد الأ�ستاذ �سيف الدين زين العابدين يف حلب،
وبعدها بد�أ التعلم على �آلة الطنبور اخلر�ساين عند
الأ�ستاذ ذاته حيث در�سه علم املقامات وعلم االرجتال
والتقا�سيم وقوالب املو�سيقا ال�شرقية ودرا�سة تكنيك
�آلة الطنبور الكبري ،وله م�شاركات حملية ودولية من
خالل ور�شات عمل وحفالت عديدة.

يقول قادم من قطر :اختفت من �أ�سواق قطر( املوالت) العمالقة
املتخمة دائما بالب�ضائع امل�ستوردة من كل �أنحاء العامل ،يف �أول �أ�سبوع
من ( احل�صار) كل الب�ضائع الأ�سا�سية ،وما عدنا جند �سكرا� ،أو �أرز�أ،
�أو دجاجا� ،أو حلوما� ،أو خ�ضارا� ،أو فاكهة� ..صارت امل��والت رفوفا
فارغة ،مما يت�سبب يف قنوط �أرب��اب العائالت الذين ي��دورون من
�سوق �إىل �آخر ،وال يعودون �سوى ببع�ض املنظفات ،وببع�ض املعلبات.
ح����ك����ام ق���ط���ر ي���ع���ل���ن���ون اح���ت���ج���اج���ه���م ع���ل���ى ( احل�������ص���ار)
ومل مي���������ض ������س�����وى �أ�������س������ب������وع�..أ�������س������ب������وع واح����������د ف����ق����ط!!
��س��ج��ل حلكامها يف البنوك
ق��ط��ر ال تنتج �شيئا ،ه��ي تبيع ال��غ��از وي��� ّ
الأم��ري��ك��ي��ة والأورب���ي���ة م��ل��ي��ارات ال������دوالرات ،وت��و���ض��ع ب�ين �أي��دي��ه��م
�سيولة مالية تكفي ال�سترياد الب�ضائع ،كل �أن��واع الب�ضائع من العامل.
يف �أ�سواقها تتوفر كل �أن��واع الفاكهة ،واخل�ضار ،طيلة ال�سنة ،ويف كل
الف�صول ،لأنهم ي�ستوردون من كل �أنحاء العامل ،ومب�صاريهم ي�شرتون
يف ك��ل الف�صول ،وه��م يعي�شون �أ�سبوعا ب�أ�سبوع ،وال��ب��واخ��ر تنقل كل
م��ا ي�شتهون م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل..وه��م ال ينتجون �شيئا ،ف�لا زراع���ة،
وال �صناعة ،ومل���اذا ال��زراع��ة وال�صناعة  ،وه��م ميتلكون امل��ل��ي��ارات؟!
ومل��اذا يفكرون يف ال��زراع��ة وال�صناعة يف ب�لاد العرب التي تتوفر فيها
الأرا���ض��ي ،والأي���دي العاملة ،ومب��ا يرتد عليهم ك�سبا ك��ب�يرا ،وعلى (
�أخوتهم) يف العروبة _ �إن كانوا ي�شعرون بالأخوة العرب ّية! -ك�سب ًا
�أي�ضا ،مبا ُي�شغّل الأيدي العاملة ،وي�ست�صلح الأرا�ضي البور املُهملة التي
تنتظر التكنولوجيا لتتحول �إىل حقول خ�صبة  ،وهو ما يعني ازده��ار
الرثوة احليوانية ،و�صناعات كثرية ترتبط بالزراعة والرثوة احليوانية.
يف �أ�سبوع ..ي�صرخ �شيوخ قطر م�ستنكرين ما يتعر�ضون له من ح�صار
_ ي��ا ح����رام!!_ وي��ط��ال��ب��ون جل��ان ح��ق��وق الإن�����س��ان بالتدخل لفك
احل�صار ،ويطالبون باعتبار ما يحدث لقطر �أن��ه جرائم �ضد الإن�سان!
�شيوخ قطر يتحدثون عن حقوق الإن�سان ،واحل�صار ،بعد �أ�سبوع..وين�سون �أنهم
هم �أول من ا�شرتى ذمم و�ضمائر دول اجلامعة ( غري العربية) وجمدوا ع�ضوية
�سورية العربية ،وفر�ضوا عليها احل�صار ،ومولوا و�سلحوا �ألوف املرتزقة
القتلة الذين يوا�صلون التدمري والتخريب منذ �سبعة �أعوام �ضد �سورية !!
�سبعة �أعوام و�سورية التي تعداد �سكانها  25مليون �إن�سان تزرع وتبني،
وتطعم �شعبها ،رغم احل�صار ،ونهب ال�صوامع ،وفكفكة امل�صانع ونقلها �إىل
�سلطنة �أردوغان الإخوجني..وت�صمد �صمودا معجزا مبهرا يا �شيوخ الغاز !
وم�����اذا ع���ن ال��ي��م��ن ال���ع���رب���ي ،ب���ل �أ����ص���ل ال���ع���رب ،ال�����ذي ت�����س��اه��م��ون
ب���ح�������ص���اره ح���ت���ى ال����ي����وم ي����ا ����ش���ي���وخ ����س���وب���ر م����ارك����ت ق���ط���ر؟!
ق��ط��ر لي�ست دول����ة ،ب��ل ه��ي ���س��وب��ر م��ارك��ت ب��ع��دة �أف�����رع ،تبيع ال��غ��از
وت�����ش�تري ال��ب�����ض��ائ��ع ،وي�����س��ج��ل ل�شيوخها م��ل��ي��ارات يف ب��ن��وك �أم�يرك��ا
ب�شكل خ��ا���ص ،وب��ع�����ض ب��ن��وك �أورب�����ة ،فكيف �ست�صمد ق��ط��ر ه���ذه؟!
ب���امل���ل���ي���ارات ي�������ش�ت�ري ����ش���ي���وخ ق���ط���رن رغ�����م �أن���وف���ه���م م����ا ت��ف��ر���ض��ه
عليهم �أم��ري��ك��ا م��ن ���س�لاح ،وت�����ش��ط��ب م��ل��ي��ارات م��ن �أرق�����ام ملياراتهم
يف ب���ن���وك �أم��ي��رك�����ا ،يف زم�����ن ت����رام����ب ،وم�����ا ق���ب���ل���ه ،وم�����ا ب���ع���ده!
عرب اخلليج كلهم عرب ينتمون لقبائل توزعتها (دول) لقيطة ،وظّ ف
عليها حكّام م�ستتبعون لربيطانيا يف البداية ،ثم ا�سحوذت عليهم �أمريكا
وعلى الرثوات..وهذه الدويالت تزرع احلقد بني �أبناء الأمة يف منطقة
اخلليج العربي ،من �أج��ل م�صالح حفنة من ال�شيوخ اجلهلة الأم��ي�ين ّ!
يقال �أن رئي�س وزراء بريطانيا ت�شمربلني �س�أل الرئي�س الأمريكي روزفلت :كم
تريدون من نفط ال�سعودية؟ �أجاب روزفلت بكل ثقة :كله ..مائة يف املائة.
هذه الدول تت�آمر على الأمة .تبدد ثروات يفرت�ض �أنها لكل العرب ،وها هي
تت�سابق على التلطي بالكيان ال�صهيوين ،وتت�آمر على الق�ضية الفل�سطينية،
وت�صنف ف�صائل امل��ق��اوم��ة ،ويف مقدمتها ح��زب اهلل ،ب��ان��ه �إره��اب��ي!!
ال ���ش��ف��ق��ة ع���ل���ى �أي ط�����رف م����ن ه�����ذه ال�������دول امل���ت�������ص���ارع���ة ،ويف
امل��ق��دم��ة ال ���س��ع��ودي��ة..و���ش��ي��وخ ق��ط��ر ،ف��ه��ي مت����زّ ق ب���أن��ي��اب��ه��ا ج�سد
الأم�������ة ،وت���دم���ر �أق����د�����س ق�����ض��اي��اه��ا :ال��ق�����ض��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة.
ي��ق��ال � :إذا اختلف الل�صو�ص تفت�ضح ال�����س��رق��ة..وه��ا ه��ي ال�سرقات
ت��ف��ت�����ض��ح ،ف��ال��ل�����ص��و���ص ي��ت�����ص��ارع��ون ب�ل�ا رح���م���ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م..
ف��ه��ل ن��ن��ت��ظ��ر رح��م��ة م��ن��ه��م ب���أم��ت��ن��ا ،وب��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ن��ن��ا،ومب��ق��اوم��ت��ن��ا؟!
ه�ؤالء و�ضعوا �أنف�سهم جميعا يف موقع الأعداء لأمتنا..فهل نعتربهم غري
ذلك؟!

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
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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�أعالم

طالب عمران

قا�ص ،روائي� ،أ�ستاذ جامعي.
ولد يف طرطو�س عام .1948
تلقى تعليمه يف املحافظة در�س يف
جامعة دم�شق  ،ثم نال الدكتوراه من
الهند عام  1984ويعمل يف التعليم
اجلامعي.
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية.
من م�ؤلفاته:
درا�سات:
العامل من حولنا (دم�شق )1976يف اخليال العلمي (ابن ر�شد ـ بريوت")1980
نافذة على كوكب احلياة (دم�شق")1980
يف العلم واخليال العلمي (دم�شق ـ")1989
�سحر الأ�سطورة (دم�شق ـ )1990ترجمت للإنكليزية .1995
احلا�سة ال�ساد�سة (دار املعرفة ـدم�شق  1990ط 1ـ ط 1992 2ـ ط6
" )1998ترجمت للإنكليزية .1997
 الكون يك�شف �أ�سراره (دار معد ـ دم�شق" 1992ـ ط )1995 2
 كوكب العا�صفة (دار معد ـ دم�شق" 1993ـ ط )1994 2
ق�ص�ص وروايات من اخليال العلمي:
 كوكب الأحالم (دم�شق )1978 العابرون خلف ال�شم�س (دم�شق")1979
 �صوت من القاع (دم�شق )1979 �ضوء يف الدائرة املعتمة (دم�شق")1980
 لي�س يف القمر فقراء (دم�شق  1983ـط 2دار الفكر 1997ـ)
�أ�سرار من مدينة احلكمة (دم�شق 1985ترجمت للإنكليزية 1992
ون�شرت يف الهند)
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أخبار

•�أ.حممد حديفي

�أمام �ضريحك �أنحني ( 1من )2
لبهاء نبلك وفي�ض عطائك ،ال�سرتاحة ال�شم�س فوق
حجارة �ضريحك ،لطلوع الفجر من م�سام الرتاب املطهّر
برفاتك اخلالدة ،للأنا�شيد التي رددتها و�أن��ت ت�ضغط
على الزناد ،لدموع �صغارك ال�سابحات ج��داول من نو ٍر
ونار ،لكل حبة رمل وطئتها قدماك و�أنت تردد �أنا�شيد
البطولة وتكتب �أجم��اد الوطن ،لبهاء الثاكلة التي ال
تكف عن التباهي �إذ قدمتك فداءً للوطن وعزته وبقائه،
لعباءة املجد والفخار التي ن�سجتها كفاك كي يرتديها
الأهل والأ�صحاب ،لر�سائل الفجر املو�شح بحمرة دمائك
الطاهرة حينما �أر�سلتها لرفاق ال�سالح ،لل�شجر البا�سق
يظلل رفاتك حيث ترقد الآن ،لكل ذلك عند� ..ضريحك
�أنحني..
يف الأيام الع�صيبة حيث ال�سماء نار والأر�ض من حولك
ن��ار و�صلني �صوتك ال��ذي ينادي ال��رف��اق ويحثهم على
ال�صمود والثبات ،و�صلني ال�صوت مع ن�سمات هبّت من ف�ضاء
الوطن حتمل ريّاك وعطر �صمودك ،فر�سمت �صورتك على
جدار القلب ،وكتبت ا�سمك وردة توم�ض بني ثنايا الروح،
وبلّغت �سالمك ملدارج الطفولة ومرابع ال�صبا حيث ر�ضعت
حب الوطن ،و�سمعت احلكايا احلافالت بالبطوالت التي
ت�شبه الأ�ساطري ،لأبطال ر�سموا بدمائهم خارطة الوطن
و�شيدوا ب�سواعدهم �أ�سوار الفخار على ح��دوده؛ فعا�ش
منيع ًا �أبي ًا عزيز ًا بعد �أن لقن كل الغزاة �أق�سى الدرو�س
فا�ستخل�صوا العرب وانكف�ؤوا يحملون جرحاهم دون �أن
يلتفتوا للخلف �إال ليلقوا نظرة الوداع على قتالهم التي
�ضاقت بهم الأر�ض..
ه��ا هنا وط��نٌ يلب�س درع املجد وي�سرت كتفيه بعباءة
الكرامة ،ويقف ثابت ًا �شامخ الر�أ�س وعيناه تذرفان الدمع؛
ال لأن ع��دو ًا قادم ًا من خلف احل��دود ومن خلف البحار
داهمه وغزاه ،و�إمنا لأنه �أح�س بطعنات الغدر التي نفثتها
اخلناجر وهي تغرز بالظهر؛ عندها بكى الوطن وخالط
دمعه دمه لأن طعنة الأخ والإبن وال�صديق غالب ًا ما تكون
�أم�ضى و�أ�شد فتك ًا من تلك التي ير�سلها العدو ،والتي غالب ًا
ما تكون منتظر ًة ومتوقعة..
ها هنا وطنٌ تر�سخت �أقدامه �صمود ًا يف مفا�صل الأر�ض،
فحبلت الأر���ض ب�أوفر املوا�سم و�أكرثها عطاءً  ،ف�سنابل
القمح ازدادت خ�ضر ًة وبهاءً حينما ر ّوي��ت الرتبة التي
�أ�شعلتها البطوالت ب��دم��اء ال�شهداء ،واال���ش��ج��ار التي
حاولتها الريح م��رات وم��رات �صارت �أك�ثر �سمو ًا و�أك�ثر
�شموخ ًا و�أكرث عطاءً ؛ �إذ من في�ض عطائها ت�ضمخ الهواء
ال حني �أكت�ست
بعبري ال��دم القاين ،ففا�ض ال�تراب جما ً
ذراته البهيات ب�شقائق النعمان..
يحق لك ولرفاقك ال�شهداء �أن تنعموا ب�إغفائة املجد
يف ت��راب ال��وط��ن ..يحق لكم �أن تناموا ب�أعني قريرة
مطمئنة بعد �أن �أديتم قد�س الر�سالة وبهاءها ..يحق لكم
�أن تكونوا املثل والقدوة بعد �أن �أوجعتم العدو وك�سرمت
�شوكته و�أح�لام��ه ..ومن حقكم علينا �أن نقف خا�شعني

كلما ردد الأطفال �أ�سماءكم النبيلة ..من حقكم علينا �أن
نعلّم الأطفال حروف ًا كتبتها فوق تراب الوطن �أقدامكم
الطاهرة ..من حقكم علينا �أن نو�صل ر�سائلكم املعمدة
بالدم مل�سامع الأم��ه��ات اللواتي غر�سن بكم و�أر�ضعنكم
مع احلليب معاين البطوالت ورددن على م�سامعكم� :إن
الأغ�صان التي تت�صل باجلذر وت�شرب ماءه ال تعرف الذل
وال تقبل الإنحناء..
من حقكم علينا �أن ن�سلم الرايات التي حافظتم على
بقائها �شاخمةً وعاليةً وثابتةً �أم���ام ال��ري��ح لأطفال
ال��وط��ن؛ -ال��وط��ن ال���ذي يخو�ض الآن م��ع��ارك ال�شرف
بحروف
ٍ
ومعارك البقاء ،وقد كتبتم فوق �سهوله ووهاده
من دمٍ قانٍ “�إما �أن نكون �أو ال نكون”..
�أم���ام �أ�ضرحة ال�شهداء �أق��ف بخ�شوع وره��ب��ة متليها
عليّ قدا�سة ال�شهادة ،و�أت�أمل امل�شهد املاثل �أمامي لأجد
وحو�ش الأر�ض و�ضواريها جميع ًا وقد قدمت �إلينا من كل
كهوف الظالم يف �أرجاء هذا العامل؛ قدمت �إلينا متعط�شةً
لدمائنا؛ لأننا رف�ضنا الذل و�أبينا الإنحناء فنحن ما خلقنا
�إال لنقول كلمتنا وعلى الآخر �أن ي�سمع وي�ستجيب ،خلقنا
لن�صون الوطن من كل من ي�ضمر للوطن �شر ًا ويريد له
الذل طمع ًا �أو ح�سد ًا ال فرق؛ فالطامعون كرث ،واحل�ساد
كرث ،وما علينا �إال الثبات وموا�صلة امل�سرية..
ثقيلة على النف�س هذه امل�شاهد وهذه املواقف اخل�سي�سة،
وموجع للقلب �أن يرى املال يُنرث دون ح�ساب هنا وهناك
من �أجل �أن ينحني ر�أ�س �سورية؛ �سورية التي وُلدت من
النور يف غياهب الظالم ،والتي حفرت ا�سمها على �صفيح
�ساخن ليبقى رق�ش ًا يزين ال�صبح ويزين امل�ستقبل؛ فهي
مل تغزو �أحد ًا �أو تظلم �أحد ًا بل كانت الداعية دوم ًا �إىل
�أن يعي�ش النا�س كل النا�س برغدٍ و�أمان ،وفتحت �أبوابها
وتركتها م�شرعةً كي ي�أتي �إليها كل جائعٍ وكل مظلومٍ وكل
ملهوف ،وال�سوريون عرب التاريخ دعاة �سالم ودعاة �إلفة
وخري؛ فما الذي فعلته هذه احلرب الظاملة بال�سوريني؟
ها هم الآن م�شردون يف �شتى بقاع الأر�ض؛ بع�ضهم �شكل
طعام ًا للأ�سماك واحليتان يف قيعان البحار ،وبع�ضهم
قذفت به احلرب �إىل �أر�صفة مدنٍ غريبة ب�شكلها وتعاملها
وعاداتها؛ فكم من دموع ذرفها ال�سوريون دون �أن يجدوا
يد ًا خري ًة متتد مل�ساعدتهم؛ وهم من �أذهل العامل بالكرم
والعطاء وال�سخاء...
�ستمر على هذا الوطن �أيام ع�صيبة وقا�سية ،و�سي�شهد
�أبنا�ؤه مزيد ًا من القهر واجلوع ونكران اجلميل ،و�سيقدم
مزيد ًا من قوافل ال�شهداء ومواكب االبطال الذين اختاروا
ال�شهادة بكرامة و�إب��اء� ،إال �أن هذا الوطن �سينت�صر يف
نهاية الأم��ر ،و�سي�صبح حكاية ت�شبه الأ�ساطري لتدرّ�س
يف معاهد العامل وجامعاته وهي حتمل عنوان ًا واحد ًا ال
ي�شبهه عنوان �آخر لأنه كتب ب�أحرف من نور :هذا وطن
الأجماد والت�ضحيات والبطوالت؛ وطن ا�ستحق بجدارة
�أن يبقى ويخلد وي�ستمر..
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:
�سليمان ال�سلمان  ،عدنان كنفاين
د .عي�سى ال�شما�س  ،فادية غيبور
نبيل نوفل  ،د .نزار بني املرجة

الإ�شـراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

جائزة �أبو القا�سم ال�شابي للبنك التون�سي
حتت �إ�شراف وزارة ال�ش�ؤون الثقافية
جائزة �أبو القا�سم ال�شابي للبنك التون�سي
رئي�سها عز الدين املدين
يعلن عز الدين املدين رئي�س جائزة �أبو القا�سم ال�شّ ابي للبنك
اخلا�صة
ّ
التّون�سي عن فتح باب الترّ �شّ ــــــــــــح لدورتــــــها اجلديدة
بال�سّ رية الأدبيّة (�سنة  )2017للكتّاب التّون�سيني والعرب.

�شروط الرت�شح

� – 1أن يكون العمل املر�شح كتابًا يحتوي على �سرية �أدبيّة ،حمرّرة
باللّغة العربيّة الف�صحى.
 – 2ال تقبل جائزة �أبو القا�سم ال�شابي من �أنواع ال�سّ رية الأدبية
�إ ّال (�أ) ال�سّ رية الذّ اتيّة (حليــاة �أو لأجزاء منها) (ب) �سرية الآخر
(ج) املذكرات ال�شّ خ�صية (د) االعرتافات (ه) اليوميات ،بو�صفها
جن�سا �أدبيا نرثيا و�سرديًّا قائم الذات �شهادة على الع�صر ،تتوفر
فيها حريّة االبداع وحرية املو�ضوع.

� 3أن يكون الكتاب من�شورًا لأوّل مرّة يف طبعة �أوىل ،و�صادرًا يفالفرتة ما بني �أول �شهر جانفي (يناير) �سنة  2013ويوم االثنني
 31جويلية (يوليو) .2017
� – 4أن يحمل العمل املر�شح ا�سم م�ؤلّفه وا�سم نا�شره و�سنة ن�شره
وجوبا مع التن�صي�ص على �أ ّن��ه �سرية �أو مذكرات �أو اعرتافات �أو
يوميات ،و�أن يكون مرفوقً ا بطلب الرت�شح بخط وا�ضح مع نبذة عن
حياته الأدبية.
� – 5أن يذكر م�ؤلف العمل املر�شح ا�سمه الأ�صلي وعنوانه وو�سائل
االت�صال به و�أن ير�سل عمله يف خم�سة نظائر بالربيد ال غري
امل��ق��ر امل��رك��زي للبنك التون�سي  02نهج تركيا تون�س1001
اجلمهورية التون�سية.
�إىل:
مت تر�شيحه جلائزة غري جائزة �أبو
 – 6اال يكون العمل قد ّ
القا�سم ال�شابي وال مرتجمًا من لغة �أجنبية وال �أطروحة �أكادميية

لنيل �شهادة جامعيّة.
� – 7آخر �أجل لقبول الرت�شحات يوم الإثنني  31جويلية (يوليو)
 2017ب�شهادة ختم الربيد.
 – 8قرارات جلنة التحكيم قطعية وغري قابلة للنق�ض والأعمال
املر�شحة ال تعاد �إىل �أ�صحابها.
مت ترفيع املقدار �إىل خم�سة وع�شرين �ألف
مقدار اجلائزةّ :
( )25.000دينار تون�سي.
• ملزيد من الإر�شادات يرجى االت�صال ب�إدارة اجلائزة بالهاتف �أو
الفاك�س على الرقم :
31.196.204 +216
�أو بالربيد االلكرتوين على العنوان التايل:
prixchebbi1984@gmail.com

