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االفتتاحية

د� .أنور عبد الملك
حكاية جيل
• د .عز الدين دياب

َمن الذي دفع للزمّار؟ ()4 – 1
ّ
فيما يزيد على خمسمئة صفحة ،وعلى نحو يعزز األطروحة القائلة ّإن
«الفضاء العالماتي ليس سديمًا أو ً
عماء سيميوطيقيًا» ،وقبل نحو ثمانية عشر
عامًاّ ،
قدمت الباحثة والقاصة والمخرجة السينمائية البريطانية «فرانسيس
ّ
معرفي في حقل
ستونر سوندرز» إلى المكتبة العالمية ما يمكن وصفه بإعجاز
ّ
المسكوت عنه ،أو ّ
السري على نحو أدق ،حول الدور الذي نهضت المخابرات
المركزية األمريكية به في تمكين اإلدارات األمريكية المتعاقبة من مواجهة
الشيوعية بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية.
وال تكمن أهمية الكتاب ،بل صفته االستثنائية في المكتبة العالمية ،في
ّ
المرئي من السياسة األمريكية ،فحسب ،بل،
تمزيقه أستار الحجب عن غير
أيضًا ،في تعريفه القارئ بكيفيات استخدام الواليات المتحدة األمريكية
للثقافة في تلك المواجهة من جهة ،وفي محاوالت هيمنتها على العالم من
جهة ثانية.
صدر الكتاب في ترجمته إلى العربية بتوقيع طلعت الشايب قبل نحو ثماني
ّ
ّ
وتضم َن ،باإلضافة إلى تقديم
القومي للترجمة في القاهرة،
سنوات عن المركز
ّ
الدسوقي له وإلى شكر المؤلفة الذين كان لهم فضل في تمكينها من
عاصم
ٌّ
إنجاز الكتاب فمقدمتها له ،ستًا وعشرين وحدة بحثية ممتلئ كل منها بغير
وثيقة وغير معلومة ّ
مما كانت حصلت عليه من «أرشيف» المخابرات المركزية
األمريكية ،ومن المقابالت التي كانت أجرتها مع غير شخصية من المعنيين
ّ
الثقافي داخل أمريكا وخارجها.
بالشأن
في تقديم عاصم الدسوقي ،الموسوم بالواليات المتحدة األمريكية
وتسييس الثقافةّ ،
المؤسسة لقراءة الكتاب على
ثمة الكثير من المعلومات
ِ
َ
ّ
نحو يمك ُن فاعل القراءة من معرفة الجذور التاريخية لما اصطلحت المؤلفة
ً
عليه بالحرب الباردة الثقافية ،وال سيما اختيار أمريكا بديال من «مشروع
مارشال» و»برنامج النقطة الرابعة» الذي كان الرئيس األمريكي «ترومان» أعلنه
سنة  ،1949أي اتجاهها إلى «تصويب ضرباتها على جبهة الثقافة العريضة
ّ
ّ
بما تشمله من أفكار وفنون وآداب وعلوم وكل ما يتعلق بالكلمة المقروءة
والمسموعة والمرئية في محاولة متواصلة لتغيير أذهان الشعوب وتشجيعها
على كراهية الشيوعية بتقديم النموذج الرأسمالي األمريكي ثقافيًا بأبعاده
في الحرية الفردية ،والعمل على استزراعه في مختلف البيئات ،وبمعنى آخر:
ويد ّ
تقدم الخبز ٌ
يد ّ
ٌ
ّ
ّ
التدريجي من
التحول
تقدم ثقافة دولة الخبز ،فيحدث
الثقافة الشيوعية إلى الثقافة الرأسمالية».
ّ
أهم ما في التقديم تعريف القارئ ّ
ولعل ّ
بأن الهدف الرئيس من إنشاء
ّ
الثقافي في
أمريكا جهاز المخابرات المعروف اصطالحًا بـ( )C.I.Aكان الجانب
الحرب الباردةّ ،
وأن ّأول ما قام به هذا الجهاز «تكوين واجهة ثقافية يعمل
من خاللها لتحصين العالم ّ
ضد وباء الشيوعية وتمهيد الطريق أمام مصالح
ّ
السياسة األمريكية في الخارج ،فكان (الكونسورتيوم) الذي يضم مجموعة
ّ
من الراديكاليين ّ
ممن تحطم إيمانهم بالشيوعية وأصابهم اإلحباط بسبب
سياسات ستالين القمعية ،وتتلخص الخطة في أن يقوم هؤالء أنفسهم
بنقد الشيوعية من خالل مختلف الوسائط :كتابة مقال أو إلقاء محاضرة
ّ
مسرحي» ،والقصد من ذلك «أن تتم محاربة
عامة أو كتابة رواية أدبية أو عمل
الشيوعية بوساطة شيوعيين انشقوا على الشيوعية ،حتى يكون خطابهم
أكثر إقناعًا من خطاب عناصر رأسمالية عادية سوف ُيفهم حديثها على أنه
دعاية مضادة للشيوعية».
كان السوفييت تنبهوا إلى الدور الذي ينهض به الجهاز في هذا المجال،
فبادروا إلى افتتاح بيت للثقافة في برلين ،وكان ّ
الرد من طرف أمريكا المسارعة
إلى افتتاح مراكز ثقافية في عدد كبير من دول العالم ،وإمعانًا من الجهاز في
إحكام الحصار على الشيوعية والشيوعيين في أمريكا ،قبل سواهما في الدول
األخرى ،قام جهاز ( )C.I.Aسنة  1950بتأسيس منظمة ثقافية باسم «منظمة
الحرية الثقافية»( ....يتبع).
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املفكر د� .أنور عبد امللك
حكاية جيل

لي�س من املبالغة يف �شيىء القول �إن كرثة من �أبناء
الوطن العربي من جيل الأربعينيات وم��ا ت�لاه من
عقود من الألفية الثانية كانوا على معرفة فكرية
باملفكر امل�صري العربي �أن��ور عبد امللك غداة ظهور
كتابه :املجتمع امل�صري واجلي�ش ،الذي طبعته دار
الطليعة اللبنانية حتت عنوان« :م�صر جمتمع يبنيه
الع�سكريون» ،حيث كان هذا الكتاب مو�ضع اهتمام
تلك الكرثة ،على اختالف تياراتها الفكرية.
ول��د �أن��ور عبد امللك يف  .1924-10-23در�س
الفل�سفة يف جامعة عني �شم�س ،ونال �شهادة اللي�سان�س
عام .1954
كتب الكثري من املقاالت والدرا�سات عن الثقافة �إثر
تخرجه من اجلامعة يف ال�صحف واملجالت �آنذاك ،ثم
طبعتها دار الطليعة يف كتاب عنوانه« :درا�سات يف
الثقافة الوطنية».
�سافر �إىل فرن�سا عن طريق بريوت بعد �أن �أم�ضى
�سنة يف �أح���د املعتقالت امل�صرية ،ب�سبب موقفه
النقدي للنظام يف م�صر عهدئذ.
ويف جامعة ال�سوربون ح�صل على �شهادة دكتوراه
دولة يف الآداب من جامعة ال�سوربون .وغ��داة نيله
الدكتوراه �شغل مهام �أكادميية ع��دة .كما عني يف مركز
البحوث والدرا�سات الفرن�سي الوطني ،لي�صبح يف عام 1970
مدير ًا لهذا املركز.
وم��ن امل��ع��روف �أن العديد من اجلمعيات االجتماعية،
والفل�سفية ،وامل�ستقبلية العربية والعاملية عرفت �أن��ور
عبد امللك حما�ضر ًا ومنظر ًا وجمدد ًا يف الفكر االجتماعي
وباحث ًا يف الق�ضايا العربية والعاملية منقاد ًا وموجه ًا
مبنهجه الثقايف/ال�سو�سيولوجي الذي حدد معامله ب�أهمية
اخل�صو�صية احل�ضارية/الثقافية ،وقوة الهوية ،واالنفتاح
على ال�شرق ،و�أهمية �أن ُت�ؤخذ التعددية ال�سيا�سية دورها
املنهجي يف حتليل البنى االجتماعية ،ورف�ضه لدعاوي
و�أطروحات العوملة.
وال�شك �أن �صياغته ملقولة :املدر�سة املارك�سية امل�صرية
يف املارك�سية ،كانت �أح��د �أه��م مفاتيحه املنهجية يف فهم
�صريورة التطور احل�ضاري يف م�صر ،الأمر الذي دعاه ،على
ى�سبيل املثال ال احل�صر� ،إىل الرتكيز على دور املواطنة يف
حل امل�شكالت املطروحة يف الأقطار العربية التي مل ت�ؤ�س�س
ثقافة اجتماعية �سيا�سية ملفهوم املواطنة.
بداية يتكون امل�شهد الرئي�س حلكاية اجليل مع الدكتور
�أنور عبد امللك من خالل �أحد �أبناء هذا اجليل ،حيث ات�صلت
به من مدينة غرونوبل للإ�شراف على درا�ستي التي �أعدها
يف :معهد الدرا�سات ال�سيا�سية العلمية امل�ستقبلية –جامعة
غرونوبل – كلية العلوم االجتماعية .كان ذاك يف �شتاء
العام الدرا�سي .1972-1971
والتقيت به يف باري�س يف �أعقاب خمابرة متت بيننا،
و�أخذنا احلديث وهو ي�س�ألني عن الأو�ضاع ال�سيا�سية يف كل
من العراق و�سورية ،وما بني النظامني من عداوة �سيا�سية
وعقائدية ،على حد تعبريه ،و�آثارها املبا�شرة على حركة
التحرر العربية.
و�س�ألني عن �أو�ضاع الطلبة العرب يف غرونوبل ،ون�شاطهم
ال�سيا�سي وال��درا���س��ي واهتماماتهم الأك��ادمي��ي��ة ،وعر�ض
م�ساعدته العلمية لأي طالب يريد القيام بدرا�سات عليا.
كنا يف مدينة غرونوبل جمموعة من الطلبة العرب ،التي
تنتمي �إىل تيارات فكرية ،واجتاهات �سيا�سية عدة  ،ومن
�أغلب الأقطار العربية.
وقتذاك �شكلنا بالتعاون مع الي�سار الفرن�سي املاوي ،وقوى

ي�سارية �صديقة وم�ؤيدة للق�ضايا العربية جلانا مل�ساندة
الثورة الفل�سطينية ،و�أخذنا نن�شط داخل �أو�ساط الطلبة
وفئات من الطبقة العمالية الفرن�سية ،و�أب��ن��اء اجلالية
العربية .وقد قمنا ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،بعر�ض
فيلم� :صالح الدين الأيوبي ،رد ًا على عر�ض �إحدى املنظمات
اليهودية ال�صهيونية فيلما بعنوان :ملاذا «�إ�سرائيل» .ويف
هذه الأثناء ات�صلت ب�أ�ستاذي �أنور عبد امللك ،وعر�ضت عليه
�أن يحا�ضر يف �أحد �صاالت نادي� :أ�ستاذ دوجال�س الريا�ضي/
الثقايف ،عن الق�ضية الفل�سطينية ،غري �أنه اعتذر يف وقت
الح��ق ،لأن��ه ك��ان على موعد �سابق م��ع �إح���دى اجلامعات
اليابانية ،و�أعتقد �أنها جامعة طوكيو ،التي �سي�سافر �إليها.
ومرت الأيام ونلت �شهادة دبلوم التعليم العايل يف العلوم
ال�سيا�سية امل�ستقبلية عام  ،1973و�سجلت معه �أطروحة
م��ا ي�سمى :دك��ت��وراه ت���روازمي �سيكل� ،شهادة التعمق يف
البحث ،متهيد ًا لت�سجيل �أط��روح��ة دك��ت��وراه دول��ة حتت
عنوان:التحليل االجتماعي لالنق�سامات ال�سيا�سية يف
الوطن العربي .هذه الأط��روح��ة التي نلت حتت عنوانها
�شهادة دكتوراه دولة يف جامعة تون�س بعد حني.
وفاج�أين �أ�ستاذي �أنور عبد امللك باعتذاره عن متابعة
الإ���ش��راف ،لأن��ه �سي�سافر ه��ذه امل��رة �إىل اليابان ك�أ�ستاذ
حما�ضر يف جامعة طوكيو .ويف �أحد الأيام كنت يف طريقي
مع �صحبة من الأ�صدقاء �إىل �صديق �إ�سباين يعمل يف مكتبة
من مكتبات غرونوبل ،وكان من احلزب ال�شيوعي الإ�سباين،
ويعي�ش الجئ ًا �سيا�سي ًا يف مدينة غرونوبل .وفاج�أين بقوله
�إن جهة �صهيونية(�إ�سرائيلة) تقوم ب�سحب كتاب �أنور عبد
امللك (اجلدل االجتماعي) من املكتبة ،و�أخربت على الفور
الدكتور �أنور بات�صال هاتفي بواقعة �سحب كتابه .قال �إنه
�سيتخذ �إجراءاته حيال هذا الأمر ،و�إنه مل يفاج�أ بذلك
لأن يف كتابه هذا �أفكار و�آراء م�ساندة للق�ضية الفل�سطينية،
و�شرحه وتف�صيله يف ع��داوة ال�سيا�سات الغربية للق�ضايا
العربية العادلة ،وم�ساندتها املفتوحة «لإ�سرائيل».
وجتاه ماقيل عن الدكتور �أنور عبد امللك من قبل خ�صومه
�أجد من واجبي �أن �أ�شري �إىل قوة م�ساندته وم�ؤازرته لأي
طالب عربي دق بابه ،كما يقال ،من موقعه كمنا�ضل م�صري
عربي دفع الغرم ،ورف�ض الغنم يف �أر���ض الكنانة ،و�أ�ستاذ
جامعي بامتياز.
ويف العام الدرا�سي  1978ـــــ 1977على ما �أذكر دعته

وزارة الثقافة ال�سورية لإلقاء املحا�ضرات يف بع�ض
امل��دن ال�سورية .التقيته يف فندق (�سمري �أمي�س)
و�صحبته �إىل املركز الثقايف العربي يف �شارع �أبو
رمانة يف مدينة دم�شق.
وحت��ول��ت ه��ذه املحا�ضرة �إىل �ساحة للجدال
والنقا�ش بينه وبني بع�ض ال�شباب ممن ينتمون �إىل
�أح��د االجت��اه��ات املارك�سية التقليدية الر�سمية،
وخا�صة �أث��ن��اء دعوته ل��ق��راءة املارك�سية ق��راءة
جديدة تخرجها من ثوبها البايل ،على حد تعبريه.
وم�ساء ذلك اليوم ذهبنا �إىل مطعم ق�صر العظم
ب�صحبة ك��ل م��ن��� :ص��ادق العظم ،وطيب تيزيني.
ونايف بللوز .ودار بينهم وبينه النقا�ش ،وخا�صة
الدكتور نايف بللوز �أ�ستاذ الفل�سفة يف كلية الآداب
–جامعة دم�شق ،حول مفهوم اخل�صو�صية والأ�صالة،
واملعا�صرة وق�ضايا عربية راهنة� . .إلخ.
ويف م�صر بني ع��ام 1991و ،1998وعلى وجه
احل�صر يف اجتماعات اجلمعية الفل�سفية امل�صرية،
كان النقا�ش واحلوار ال يتوقف بني �أنور عبد امللك،
و�أبناء جيلنا ،والأج��ي��ال ال�شابة ،وخا�صة عندما
ك��ان ي�شري بال�شبهة �إىل التيار الفرن�سي املتطرف
(الربو�سبوكتيف)الذي مَ ُ
تتُّ جبلة �أغلب �أفراده �إىل �أحد
املذاهب الفرن�سية .وكنت خالل �إقامتي يف م�صر �ألتقيه يف
املنا�سبات التي ي�ألفها ويرتاح �إليها ،وخا�صة تلك التي تخ�ص
جامعة ال��دول العربية ،حيث كنت �أ�شغل مدير ًا لإدارة
التنمية االجتماعية.
وفارقنا املفكر �أنور عبد امللك عن عمر يناهز الـ� 88:سنة
بعد �أن ترك للمكتبة العربية باقة مهمة من كتبه يف تاريخ
الفكر االجتماعي الثقايف العربي املعا�صر.
وبكل ثقة منهجية �أق��ول �إن فكر �أن��ور عبد امللك �أ�س�س
ملدر�سة فكرية يف التحليل االجتماعي /الأنرثوبولوجي
للق�ضايا العربية يف م�ستوياتها املحلية ،والوطنية،
والعربية .ومن �أهمها من وجهة نظري :نه�ضة م�صر ،املجتمع
امل�صري واجلي�ش ،وامل��واط��ن��ة ه��ي احل��ل ،وتغيري العامل،
وال�شارع امل�صري والفكر ،الإب��داع وامل�شروع احل�ضاري. .
�إلخ .وال�شك �أن طرحه ق�ضية املواطنة و�أهميتها يف احلياة
العربية الراهنة داللة على التزامه بهموم ال�شعب العربي،
ال��ذي يحن للمواطنة املفقودة يف حياته ويف عالقاته
االجتماعية وال�سيا�سية ،املواطنة الكنز ال�ضائع والتائه يف
دنيا العرب.
واحلق �إن الكتابة عن هذه الباقة من الكتب يطول ويحتاج
�إىل درا�سات جادة بعيدة عن منطق امل�شاك�سة والرغبة ،بل
�صياغة فكره مبا يتفق وي�ستجد يف احلياة العربية املعا�صرة
يف �أعقاب ثورة املعلومات واالت�صال والهند�سة الوراثية،
وتداعيات مفهوم ال�شرق الأو�سط اجلديد على العديد من
الأقطار العربية ,التداعيات التي تتعلق مبعركة م�صريه,
معركة امل�ستقبل العربي .ولعمري ف�إن �أمنية هذه املقالة
وحلمها �أن تكون قد قدمت ا�ستحقاقات حكاية جيل من
�أب��ن��اء الوطن العربي ،مع املفكر �أن��ور عبد امللك ،متهيد ًا
لإغناء ثقافتنا العربية بكل من ثقافة االعرتاف بالآخر،
والتعددية ال�سيا�سية والفكرية ،وثقافة اال�ستبداد ،وثقافة
الت�سامح فهي عنده �شرط احل��وار ال�سيا�سي /االجتماعي
التي تفتقده وتفتقر �إليه احلياة العربية املعا�صرة .احلوار
االجتماعي اجل��اد ،و�أح��د �أه��م عوامل التما�سك الوطني
والعربي ،الذي ي�شكل بدوره الطريق �إىل املحبة املجتمعية
يف الوطن العربي ،الباحثة عن دور لها يف احلياة العربية
الراهنة ،يف كل م�ستوياتها املحلية ،والوطنية ،والقومية.

قضايا وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1548" :الأحد 2017/7/9م � 15 -شوال 1438هـ

الواليات المتحدة وراء
تمديد الأزمة في �سورية؟

• د� .صياح عزام

منذ �أكرث من �ست �سنوات خلت� ،أ�صبحت �سورية وكر ًا ملجموعات �إرهابية م�سلحة تنت�شر
بدعم من �أمريكا و«�إ�سرائيل» وبع�ض الدول الأوروبية والعربية وتركيا
فيها كاجلراد
ٍ
وغريها؛ جمموعات مارقة تتغذى على دماء و�أ�شالء ال�سوريني ،وتدمر بال رحمة وب�شكل
همجي كل ما ي�أتي يف طريقها خا�صة ما يتعلق بالبنى التحتية.
وا�شنطن وحلفا�ؤها يدّ عون �أنهم يحاربون الإره��اب ،يف الوقت الذي ي�ستثمرون فيه
� ّأي ا�ستثمار ،ويتهمون رو�سيا و�إي��ران اللتني تدعمان �سورية يف حماربة الإره��اب دعم ًا
فعلي ًا ،بت�أجيج احلرب يف �سورية ،وي�سخرون جمل�س الأمن مل�صاحلهم وم�صالح حلفائهم ،هذا مع
العلم ب�أن احللول للحرب الإرهابية املفرو�ضة على �سورية موجودة وتتلخ�ص يف �أمرين اثنني
�أ�سا�سيني هما :االلتزام بالقرارات الدولية واالتفاقيات التي ّ
مت التو�صل �إليها ،ال �سيما منها
التفاهمات بني وا�شنطن ومو�سكو ،والأمر الثاين :هو «اجلدية» يف دفع عجلة الت�سوية �إىل
الأمام وعدم عرقلتها ،بحيث ال تكون كما يقال «يعطيك من طرف الل�سان ويروغ منك كما يروغ
الثعلب»؛ �إذاً ،االلتزام واجلدية مفقودان خا�صة لدى �أمريكا وحلفائها وعمالئها يف املنطقة من
عرب و�أتراك.
وا�شنطن ب�شكل خا�ص ،تدعي ليل نهار �أنها مع احلل ال�سيا�سي يف �سورية� ،إال �أنها متار�س
لعبة �شد احلبل و�إرخائه ،فهي توا�صل دعم التنظيمات الإرهابية بال�سالح واملال بالتن�سيق مع
تركيا وال�سعودية وقطر والأردن من جهة ،وتكثف وجودها الع�سكري املبا�شر يف �شمال و�شرق
�سورية وتعرقل اجلهود الرو�سية من جهة �أخرى ،يف �سياق �سيا�سة تقليم �أظافر حلفاء مو�سكو
يف املنطقة.
كل ذلك يجري على ح�ساب ال�شعب ال�سوري ودولته على مدى �أكرث من �ست �سنوات لقد �أ�صبح
جمل�س الأمن الدويل بفعل ال�سيا�سة الأمريكية م�شلو ًال جتاه الأحداث ال�سورية ،وعاجز ًا عن
اتخاذ �أي �إجراء فاعل وم�ؤثر ي�ضع حد ًا للإرهاب يف �سورية ،حتى �أنه ميار�س االزدواجية يف
قراراته ،خا�صة عندما ال ُيعري االنتباه للمجازر التي يرتكبها الإرهابيون ،بينما �سرعان ما
يتجاوب مع االتهامات امللفقة �ضد اجلي�ش ال�سوري والدولة ال�سورية..
لقد حت ّولت احل��رب الإرهابية على �سورية �إىل �سرطان مميت ج ّ��راء املوقف الأمريكي
املوايل للإرهاب واملعرقل لعجلة احلل ال�سيا�سي فيها ،خا�صة بعد دخول وا�شنطن على خط
دعم الإرهابيني ع�سكري ًا ،بدء ًا من ق�صفها ملواقع ع�سكرية �سورية يف تدمر ،ثم ق�صف مطار
ال�شعريات الحق ًا بال�صواريخ ،بذريعة ا�ستخدام اجلي�ش ال�سوري �أ�سلحة كيماوية يف خان
�شيخون.
يف الوقت ذاته ،تعطي الإدارة الأمريكية هام�ش مناورة حللفائها وعمالئها يف املنطقة،
وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ت�سمح لأردوغان بتو�سيع هام�ش تدخالته الع�سكرية يف ال�شمال
ال�سوري ،حيث ت�سمح ل�سالحه اجلوي ب�شن هجمات �ضد ما ت�سمى وحدات احلماية الكردية،
رغم �أن هذه الوحدات هي فر�س الرهان لوا�شنطن يف حربها املزعومة على داع�ش ،وحتديد ًا
يف معركة الرقة املرتقبة.
وعلى نحو متقارب زمني ًا ،كانت �إ�سرائيل توجه �ضربات �صاروخية لأهداف ع�سكرية قرب
مطار دم�شق الدويل ،بذريعة �أنها مواقع �أو م�ستودعات حلزب اهلل ،بعد �أن تفادت ا�ستخدام
الطائرات خوف ًا من تعر�ضها ل�صواريخ �أر�ض جو ال�سورية.
كذلك ال جتد وا�شنطن �إحراج ًا يف �إدارة عالقاتها مع طرفني متناق�ضني بينهما �أ�شد العداوة
(الأتراك والأكراد) ،والتي ت�صل �إىل حد «الإلغاء» �أو املعادلة ال�صفرية ،حيث تعتمد الأكراد
كحليف يف حربها املزعومة على /داع�ش� ،/إال �أنها لي�ست بوادر التفريط بعالقتها مع دولة
كبرية مثل تركيا الع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي ،مبعنى �آخر ال تقبل وا�شنطن بالرواية
الرتكية عما ت�سمى وحدات احلماية الكردية ،وال تذهب يف حتالفها الأكراد �إىل حد ا�ستعداء
تركيا!!
وهكذا يت�ضح� ،أن الواليات املتحدة الأمريكية تدير لعبة معقدة وبتوازن طوال الوقت،
�إذ �إن الإبقاء على هام�ش مناورة للحلفاء يف املنطقة مثل تركيا و�إ�سرائيل وجزء من الأكراد
املح�سوبني عليها ،هي واحدة من التكتيكات التي يتقنها الأمريكيون من �أجل تنفي�س االحتقان
و�إطالة �أم��د الالزمة يف �سورية ما �أمكن ،مع اللجوء يف �أحيان قليلة �إىل االكتفاء ببع�ض
التحذيرات �أو البيانات ال�شكلية التي ال تغري من قواعد اللعبة ،واالدع��اء ب�أنها مع احلل
ال�سيا�سي يف �سورية.
اخلال�صة� :أمريكا هي الأ�سا�س يف كل ما يجري حلو �إطالة الأزم��ة يف �سورية وموا�صلة
احلرب الإرهابية عليها.

نقطة على حرف
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• �أ.مالك �صقور

�سوناتات �شك�سبري
يف مقدمته لـ �سونيتات �شك�سبري يقول الربوف�سور كمال �أب��و دي��ب مرتجم هذه
ال�سونيتات“ :يف �صغرنا كان معلم لنا قد نندر �أمامنا -مازح ًا �أو جاد ًا ما زالت ال
�أعرف -ب�أمرين :الأول �أن الفينيقيني اكت�شفوا يف رحالتهم البحرية مكان ًا �أ�سموه
(براتنك) ،و�أن هذا املكان هو “بريطانيا” التي يلفظ م�شتق من ا�سمها “بريتانيك”
“بريتانيكا” والثاين �أن �شك�سبري العظيم كان من قرية جماورة ل�صافيتا ،بلدتنا،
هاجر �أجداده منها �إىل “براتنك” و�أن ا�سمه “ال�شيخ زبري” �أما من �أين جاء معلمنا
االملعي بهذا ال �أعرف”.
لي�س معلم الأ�ستاذ كمال �أبو ديب وحده من روى هذه الطرفة �أو هذه املعلومة ،كلنا
�سمعنا مثل هذا الر�أي ،يف املرحلة الإعدادية� ،أن امل�سرحي الربيطاين �شك�سبري �أ�صله
عربي ويقال له ال�شيخ �أ�سري ،ولي�س ال�شيخ زبري ،لكن كنا نعد ذلك من باب النكتة.
لكن الدكتور كمال �أبو ديب يعود فيقول“ :وخالل �سنوات عديدة بعد ذلك ،و�أثناء
درا�ستي وعملي يف بريطانيا ،كنا من �آن لآن مناذج �أ�صدقائنا الإنكليز ب�أن �أعظم
�شعراء لغتهم عربي �سوري من قرية جماورة لبلدتي �صافيتا و�أن ا�سمه ال�شيخ زبري،
ويتابع كمال �أبو ديب نومه -ومل يكن �أ�صدقا�ؤنا الإنكليز ينازعوننا يف ذلك� ،أ�صدقاءنا
العراقيني كانوا ينازعوننا ال�شرف العظيم فيقولون �إنه ال�شيخ زبري فع ً
ال لكنه عراقي
من الزبري فيما يبدو من الب�صرة.
لكن هذا الكالم الذي كان فرح ًا يف البداية� ،أو هز ً
ال� ،صار يف ر�أي كمال �أبو ديب �أقرب
�إىل احلرية ،حني كان يعد ترجمة ال�سوفيتات ،ذلك �أن كمال �أبو ديب ،عرث يف بيت
�أن�سبائه (مارغريت ويتري بارنكوت) يف مكننة بيتهم عرث على طبقة قدمية من �أعمال
�شك�سبري الكاملة .مل تكن بني ما �أ�شار �إليه �أحدمن الكثريين الذين راجعت �أعمالهم،
ويف هذه الطبقة تورد ال�سوفيتات مع درات عجيبة -يف نظري على الأقل -جلهلي
الطاغية -ال�سم �شك�سبري وبيئته يف �سرتانفورد �أبون �أيفون -مدينته ،وقد �أثار فع ً
ال
ما يقوله م�ؤلف الدرا�سة ،فهو يظهر �أن ا�سم �شك�سبري مل يكن ثابت ًا ،موحد ال�صيغة،
والنطق ،و�أن �شك�سبري نف�سه كان يكتبه بطريقة جتعل لفظه متطابق ًا متام ًا مع (�شيخ
�سربت �شيك �سرب) .ويورد بيت �أ�شكال اال�سم ال�صيغ التالية shaxpur- shaxper-
 -ahaxsper- shaksperو�صيغة shak- sper- shax- purss :وهكذا يرى
كمال �أبو ديب �أن اال�سم �أي ا�سم �شيك�سبري كان منغم�س ًا �إىل اثنني �أو مركب ًا من اثنني،
ولقد ظهرت ال�صيغة املنق�سمة �أو املركبة هذه على �صفحة عنوان الكوارتو حني ن�شر
عام  ،1609ويقول امل�ؤلف� :إن رج ً
ال ا�سمه جون �شك�سبري ()joun shaksper
تزوج من �أ�سرة نبيلة ،فقام امل�شرف على �ألقاب النبالء بتغيري ا�سمه �إىل �شيك�سبري
غري �أن �شيك�سبري نف�سه (ال�شاعر) ،ظل يكتب ا�سمه بالطريقة ال�سابقة حتى حني
رحل �إىل لندن ليعمل يف امل�سرح ،ثم تغريت كتابة اال�سم مع الزمن..،
حدة ،ب�أن
بعد هذا �صار بو�سع الدكتور كمال �أبو ديب �أن يتندر لكن ب�سخرية �أقل ّ
الفينيقيني اكت�شفوا براتنك� ..أن ال�شيخ �أ�سرب كان ابن جريان �أجداد كمال �أبو ديب،
الذي رحل �أحد �أج��داده ذات ليل عقيم هرب ًا من جالدي العثمانيني يف �ساعة من
�ساعات �أولئك القرن ال�ساد�س ع�شر ،وا�ستقر يف �سرتانفورد التي ال تبعد كثري ًا عن
�أك�سفورد حيث ي�ستقر كمال �أبو ديب بعد �أربعة قرون-
�أما عن �أ�صل ال�سوفييت فللعدد القادم..
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�أ�ستانة وجنيف والمطلوب دم�شق واحد

خ��رج��ت �آراء م���ن خ��ل�ال ل��ق��اءات
�أ�ستانة تتحدث عن التفا�ؤل يف م�ؤمترات
جنيف وعن وجود مفاج�آت حلل الأزمة
ال�سورية ،التي دخلت عامها ال�ساد�س،
وملدة فاقت املدة الزمنية للحرب العاملية
الأوىل ،ال��ت��ي مل ت��ت��ج��اوز ال�سنوات
اخل��م�����س� .أزم����ة �أح���دث���ت ال��ك��ث�ير من
املتغريات البارزة والوا�ضحة على ال�ساحتني
ال�سيا�سية والع�سكرية حملي ًا ،و�إقليمي ًا،
ودولي ًا .واملدقق فيما تخلل هذه الأزم��ة من
�أحداث ميكن �أن يدمج هذه املتغريات مبتغريين،
الأول اخل��رق ال��ذي �أحدثه اجلي�ش العربي
ال�سوري والقوى الرديفة يف اجل�سد الع�سكري
للمجموعات الإرهابية ،و�أدى بها �إىل القبول
بلقاءات �أ�ستانة ،وم���ؤمت��رات جنيف ،وهذا
ي�شري �إىل تف�ضيل احل��ل��ول ال�سيا�سية التي
كانت ترف�ضها هذه املجموعات الإرهابية �إال
م�شروطة ب�إ�سقاط النظام ال�شرعي احلاكم
يف �سورية .رف�ض كانت تعرب عنه من خالل
ال�ضغط على املوقف الرو�سي الداعم وال�شريك
واحل��ل��ي��ف للقيادة ال�سيا�سية يف �سورية.
واملتغري الثاين يتمثل بذهاب هذه املجموعات
الإرهابية بعد لقاءات �أ�ستانة وجنيف نحو
ابتالع بع�ضها بع�ض ًا والدليل �صدامها الع�سكري
مع جبهة الن�صرة الإرهابية يف مواقع متعددة
على الأر���ض ال�سورية ،وتنكرها املزعوم لها
وملن لف لفها ،تنكر كانت متاطل يف �إظهاره �أو
الإف�صاح عنه قبل هذه اللقاءات .
بالن�سبة للمتغري الأول :ميكننا القول:
�إن املجموعات الإرهابية التي خرجت �إىل
لقاءات �أ�ستانة وجنيف ،كانت قد خرجت وهي
ت�ترك خلف ظهرها كل ما كانت تدعيه من
قوة ع�سكرية ،وهذا اخلروج للتفاو�ض مل يكن
ر�أيها ،بقدر ما كان ر�أي �أ�سيادها ويف الطليعة
�سيدها الرتكي ،ويف احلالتني مل يكن قبول هذه
املجموعات الإرهابية بهذه اللقاءات ناجت ًا عن
نقا�ش يدور حول �صحة هذا اخليار ،و�إمنا كان
ناجتا عن املواقف ال�سابقة لهذه املجموعات
من بع�ضها بع�ضا ،ومتعلقا بقدراتها الع�سكرية

الت�صعيد ي�صب يف
خانة الإدارة الأمريكية
برئا�سة ترامب ،ويف
خانة حلفائه يف املنطقة
ممن يحت�ضنون ويدعمون
وميولون الإرهاب.

والعقلية ومزاجها يف التعامل من جهة كما
ك���ان ب�سبب ف�شل ال��ق��وى اخل��ارج��ي��ة التي
ترتهن لها هذه املجموعات الإرهابية وعلى
ر�أ�سها ال�سعودية وقطر من جهة �أخرى ،ورمبا
ك��ان ناجتا �أي�ضا عن رغبة ه��ذه املجموعات
يف �إحالة الأم��ر �إىل ما ي�سمى الهيئة العليا
للمفاو�ضات ،كي ت�ترك نوع ًا من ال�صدق ّية
الدولية ،وال�سيما �أن الهيئة العليا للمفاو�ضات
متثل �أو�سع ت�شكيلة يف متثيل املعار�ضة على
امل�ستوى الدويل بح�سب ما تدّ عيه من مكانة.
�أم��ا بالن�سبة للمتغري الثاين :فت�شري �إليه
االخ��ت�لاف��ات العقائدية ل��ه��ذه املجموعات
مقرون ًا مبواقفها املختلفة من جبهة الن�صرة
�شريكتها يف الإرهاب ،ولو كان الكثري من مواقف
هذه املجموعات ال يختلف عن مواقف جبهة
الن�صرة ،لكنها وب�سبب عالقات هذه اجلبهة
مع ال�سعودية ومن يغرد يف �سربها ،بقيت ت�شكل
خطر ًا ع�سكري ًا عقائدي ًا على هذه املجموعات
يف �أماكن تواجدها ،وال�سيما بالن�سبة ملا ي�سمى
باجلي�ش احل��ر ،ال��ذي ال ي���أم��ن جانب جبهة
الن�صرة ،وال هي ت�أمن جانبه ،لأن��ه يتظاهر
مبخالفتها الأمناط التع�صبية التي تفر�ضها يف
�أماكن �سيطرتها ،ناهيك عن ارتباطها بتنظيم
القاعدة ،ال��ذي تتظاهر برف�ضه بع�ض هذه
املجموعات الإرهابية �شكال ،وعلى ر�أ�سها ما
ي�سمى باجلي�ش احل��ر ،وتقبله م�ضمونا .ومع
كل ما قامت به هذه املجموعات من مناورات
�سيا�سية وع�سكرية مفربكة بوحي من �أ�سيادها
بقيت تتنا�سى �أنها وافقت على لقاءات �أ�ستانة،
وح�ضرت م���ؤمت��رات جنيف بعد االنت�صارات
التي حققها اجلي�ش العربي ال�سوري وق��واه
الداعمة من احللفاء والقوات الرديفة على
ال�ساحة ال�سورية ،والتي �سدت �أي �أفق ع�سكري
لهذه املجموعات الإرهابية ،وقلبت موازينها
ر�أ�سا على عقب.
انت�صارات اجلي�ش وقواه الرديفة �أدت �إىل
توجه هذه املجموعات نحو املناورة باحللول
ال�سيا�سية والذهاب �إىل �أ�ستانة وجنيف و�إىل
ما بعد ذلك تكتيكيا وا�سرتاتيجيا ،ذهاب كان
بناءا على ن�صائح من حكومة �أردوغ��ان ،بعد
التجربة امل��رة التي ذاقتها ه��ذه احلكومة
وه��ذه املجموعات الإرهابية على يد ال�شعب
ال��ع��رب��ي ال�����س��وري وق��وات��ه امل�سلحة ،التي
ترف�ض �شك ًال وم�ضمون ًا ال��وج��ود الع�سكري
له�ؤالء على الأر�ض ال�سورية ،مهما كان الدعم
اخلارجي الذي تتلقاه من التحالف الإمربيايل
ال�صهيوين الرجعي .وهذه حقائق ت�شري �إليها
جملة الت�صريحات التي �أدىل بها امل�س�ؤولون من
�أ�سياد هذه املجموعات ومن الناطقني با�سمها،
ما بني ل��ق��اءات �أ�ستانة وجنيف التي بلغت
ال��ذروة يف احلملة الإعالمية امل�ضللة ،التي
رافقت م�ؤمتر جنيف  ،6وعلى ر�أ�سها ت�صريح
وزير خارجية ال�سعودية عن ا�ستعداد بالده
لإر�سال قوات ع�سكرية تقاتل �إىل جانب هذه
املجموعات الإره��اب��ي��ة ،ويف �إط���ار التحالف
الأمريكي .كما ت�شري �إليها امل�شاريع الأمريكية
الفرن�سية الربيطانية وغريها من م�شاريع
قدمت �إىل جمل�س الأمن لل�ضغط على �سورية
يف الوقت الذي جتري فيه املفاو�ضات ال�سورية
من خ�لال م���ؤمت��رات جنيف ،م�شاريع �أبطلها
الفيتو امل���زدوج الرو�سي ال�صيني يف جمل�س

الأم��ن .الأم��ر الذي �أ�ضعف م�صداقية ه�ؤالء
جميعا وحتى التال�شي ،لي�س على م�ستوى
ال�شعب العربي ال�����س��وري ف��ق��ط ،و�إمن���ا على
م�ستوى �شعوب العامل �أي�ض ًا ،وهذا ما دفع هذه
املجموعات الإرهابية و�أ�سيادها نحو التفكري
يف خرائط جديدة ،و�سيناريوهات م�ستقبلية،
�سيا�سية وع�سكرية للأزمة ال�سورية قد ت�ؤدي
�إىل توحيد هذه املجموعات ،يف ناتو �إقليمي
ومذهبي برعاية �أمريكية يف مواجهة �إيران
وباقي حمور املقاومة� ،أو قد ي�ؤدي �إىل ابتالع
بع�ضها بع�ض ًا� ،أك��ان هذا االبتالع باالن�ضمام
والتوحد� ،أم كان من خالل الت�صفية والإبادة،
وهذا احتمال رمبا �سي�شهده امل�ستقبل القريب
من خالل معارك حترير الرقة �أو من خالل
معارك حترير املو�صل من رج�س ه�ؤالء على يد
اجلي�شني العربيني ال�سوري والعراقي.
ث��م��ة حت���والت خ��ارج��ي��ة ون��وع��ي��ة ت���ؤك��د
ط��ب��ي��ع��ة ه���ذا ال��ت��ح��ول داخ����ل امل��ج��م��وع��ات
الإرهابية ،مرتافقا مع حملة �إعالمية م�ضللة
بد�أت مع م�ؤمترات جنيف وا�ستمرت متناولة
التباين الرو�سي الإيراين من الأزمة ال�سورية،
ومبالغة يف التوافق الرو�سي ال�ترك��ي فيما
يخ�ص ه��ذه الأزم���ة وحلولها .زد على ذلك
دخول الإدارة الأمريكية برئا�سة ترامب على
خط الأزمة مبعطيات خمتلفة عما كانت عليه
يف عهد �أوباما ،دخول بد�أته هذه الإدارة يف
معاداتها لإيران ،ويف العمل على حتجيمها يف
املنطقة ،وبالتايل التوجه بال�صراع يف املنطقة
من �صراع عربي �صهيوين �إىل �صراع عربي
�إي��راين ،وهذا ما �أ�شار �إليه ترامب نف�سه من
خ�لال ا�ستهدافه لإي���ران ل�صالح حلفائه يف
املنطقة ،ا�ستهداف رف�ضته �إيران لأنه يتنافى
و�سيا�سة �إيران الثابتة من الأزمة ال�سورية.
زد على ذل��ك قبول ترامب يف �إقامة مناطق
�آمنة تتوافق ومطالب �أردوغ��ان ،كما تتوافق
م��ع وج���ود حت���والت ق��د ت����ؤدي �إىل التغيري
باملعادلة الدولية والإقليمية فيما يخ�ص
الأزم��ة ال�سورية� ،إذا ما �أخذنا باالعتبار �أن
ه��ذه املناطق الآم��ن��ة ال��ت��ي يرغبها ترامب
هي املناطق التي تت�ضمن ال�ثروات ال�سورية
من نفط وغ��از .ولعل هذا ما ميكن مالحظته
�أي�ضا من خالل مطالبات دمي�ستورا للدخول
يف مناق�شة ق�ضايا داخلية هي من �ش�أن ال�شعب
ال�سوري (انتقال ال�سلطة ،ود�ستور جديد،
وانتخابات رئا�سية )...مطالبات �أدت �إىل
عرقلة القرارات الدولية يف مواجهة الإرهاب،
وعلى ر�أ�سها ق��رار جمل�س الأم��ن املت�ضمن �أن
داع�ش وجبهة الن�صرة منظمات �إرهابية،
عرقلة كانت ب�إيعاز من الإدارة الأمريكية
وم��ن ل��ف لفها ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل تركيزه
على وحدة وفود املعار�ضة بوفد واحد ،مبتلع
من قبل معار�ضة الريا�ض ،والتي هي �أداة
من �أدوات الت�آمر على ال�شعب ال�سوري بكل ما
حتمل الكلمة من معنى .زد على ذلك ما تبذله
ال�سعودية وقطر وتركيا من جهود لتعطيل �أي
�شراكة رو�سية �أمريكية حلل الأزمة ال�سورية،
�شراكة ت�سعى �إليها رو�سيا ،لكن �أم�يرك��ا ما
زال��ت ترف�ضها جملة وتف�صيال ،ودليل ذلك
ما متخ�ضت عنه زيارة ترامب �إىل ال�سعودية
و�إ�سرائيل وما ت�ضمنته من حتالفات وت�صعيد
ع�سكري يف املنطقة ت�ؤكده �صفقات الأ�سلحة

انت�صارات اجلي�ش
وقواه الرديفة �أدت �إىل
توجه هذه املجموعات
نحو املناورة باحللول
ال�سيا�سية والذهاب �إىل
�أ�ستانة وجنيف و�إىل ما
بعد ذلك.

التي عقدت من خالل هذه الزيارة.
كل ه��ذا الت�صعيد ي�صب يف خانة الإدارة
الأمريكية برئا�سة ترامب ،ويف خانة حلفائه
يف املنطقة (ال�سعودية ،قطر ،تركيا )...ممن
يحت�ضنون ويدعمون وميولون الإره��اب ،كما
ي�صب يف خانة الطرق الدبلوما�سية املتبعة يف
هذا الت�صعيد� ،أكان ذلك على م�ستوى جمل�س
الأم���ن� ،أم ك��ان ذل��ك على م�ستوى ال�شراكة
الرو�سية الأمريكية يف مواجهة الإره��اب� ،أم
كان ذلك بعدم اخللط بني الأزم��ة ال�سورية
وغريها من الأزم��ات الإ�سرتاتيجية املتعرثة،
وعلى ر�أ�سها (�أزمات الدرع ال�صاروخية ،الأزمة
الأوك��ران��ي��ة ،اخل��ط��ر التكنولوجي� ،أ�سعار
ال��ن��ف��ط .)...ه��ذا بالإ�ضافة �إىل م��ا يتعلق
بالعالقة املبا�شرة ب�ين �إدارة ت��رام��ب وبني
�أ�شكال وعمل وارت��ه��ان املعار�ضة الإرهابية
لها ،و�إىل م��ا يتعلق بالفجوة القائمة بني
ه��ذه املعار�ضة وب�ين ال�شعب ال�����س��وري� ،أك��ان
ذل��ك على م�ستوى ال��داخ��ل ال�سوري� ،أم كان
ذل��ك على م�ستوى اخل��ارج� ،أم ك��ان ذل��ك على
م�ستوى �إع��ادة تنظيم �أح��وال هذه املعار�ضة
مبا يتوافق والتخلي عن احللول الع�سكرية
امل��ت�لازم��ة م��ع �إل��ق��اء ال�����س�لاح ،واالجت���اه نحو
احل��ل��ول ال�سيا�سية ،واال���س��ت��ع��داد لتطوير
احلوار مع احلكومة ال�شرعية يف �سورية ،الذي
ي�ستدعي �إعادة تنظيم �ش�ؤون هذه املعار�ضة،
وتعديل خطابها املرتافق مع االرتقاء بعملها
�إىل م�ستوى املعار�ضة الوطنية التي تواجه
التحديات املقبلة ،وعلى ر�أ�سها حتدي الإرهاب
الذي ي�ستدعي اللحمة الوطنية املقاومة له،
والراف�ضة لكل �أ�شكال التدخل اخلارجي يف
�سورية ،وبالتايل االقتداء بالقيادة ال�سورية
وطني ًا من خالل التالحم معها يف جبهة واحدة
تواجه الإره��اب ،والتدخل اخلارجي ،و�ضمن
�إ�سرتاتيجية حتافظ على �سيادة �سورية �أر�ض ًا
و�شعب ًا .عند ذل��ك ي�ستغني ال�شعب ال�سوري
ع��ن ال��ل��ق��اءات ال��دول��ي��ة خ���ارج ���س��وري��ة حلل
�أزمته ،ويكون االجتاه نحو لقاء دم�شق واحد
وب��رع��اي��ة دول��ي��ة ت��واج��ه الإره����اب وحت�ترم
�سيادة �سورية و�إرادة ال�شعب ال�سوري.

قضايا وآراء
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ال ي�أخذنّ بها الغرور
• حنان دروي�ش
هل ب��د�أت �أمريكا تتخ ّبط؟ ..وهل بد�أ ميزان ق ّوتها مييل،
ودوالب �أرقامها القيا�س ّية يدور عك�س ًا؟ �أ�سئلة تطرح نف�سها
ح�سب معطيات العدل الكوين ،وح�سب قانون احلياة :يوم معك،
�ضدك ،واحلقائق التاريخية �أثبتت � ّأن كثري ًا من الأمم
ويوم ّ
ً
التي �صالت وجالت وات�سعت رقعة نفوذها ا�ستعماريا ،انح�سرت
�سيطرتها رويد ًا رويداً ،وامحّ ت �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،حتّى زالت .وها هي
الواليات املتّحدة الأمريك ّية حتاول فر�ض هيمنتها على العامل
�أجمع ،بحيل مناورة متعددة تارة ،وباحل�صار االقت�صادي تارة
�أخرى ،وعن طريق جهازها املخابراتي� ،أو عن طريق االحتالل
املبا�شر كما ح�صل مع العراق ،فقد ظلّ رئي�س �سلطتها �آنذاك
ويرت�صد من �أج��ل اجتياح الأرا�ضي العامرة باخلريات
يهدد
ّ
ّ
بحجة تخلي�ص العامل واملنطقة من �أ�سلحة ا ّدع��ى زور ًا �أنّها
ّ
ما ت��زال هناك ،متعامي ًا وب�شكل ج��ريء ووا�ضح عن تر�سانة
احلرب النووية التي متلكها �إ�سرائيل املزروعة يف قلب الوطن
العربي عمداً ،ملنع ات�صال امل�شرق العربي ،باملغرب العربي .من
جهة ثانية ،حت��اول �أمريكا �أن تب�سط جلّ نفوذها على دول
جر بريطانيا �إىل �ساحتها�- ،أي�ض ًا-
�أوروبا ،كونها قد جنحت يف ّ
بحجة �إيجاد حتالف مبتكر الجتثاث م�س ّببات الدمار ال�شامل
�ضد ما ي�س ّمى
لدى العراق ،بعد �أن جنحت يف تكوين قناعة ّ
�ضد ال�شعوب
بالإرهاب ،وهو يف احلقيقة �أ�سلوب خا�ص اعتمدته ّ
امل�أزومة ،غايته تكري�س نفوذها لدى هذه الدول لي�س �إال ،وها
نحن نرى اليوم «ترامب» رئي�سها اجلديد يعاود طريقة التهديد
مع �سورية ،مل ّوح ًا بع�صا املحا�سبة وفر�ض العقوبات من �أجل
وجرنا �إىل اال�ست�سالم واالنقياد وراء وعيد ال نعريه
�إ�ضعافناّ ،
� ّأي اهتمام .فقد خربنا مثل هذه الأ�ساليب ،وعرفنا خفاياها
ونواياها.
تدعي� ،إنّها �ألعوبة بيد �إ�سرائيل،
�أمريكا لي�ست قو ّية كما ّ
ت�سيرّ ها كيفما ت�شاء ،دون �أن حت�سب لها � ّأي ح�ساب .وما اعتذار،
�أوباما ،من نتنياهو ع ّما ورد يف خطابه حول مو�ضوع ان�سحاب
�إ�سرائيل �إىل ح��دود  � ،1967اّإل دليل على تبع ّية �أمريكا
لل�سطوة ال�صهيونية ب�شكل كلّي .مرة �أخرى �أقولّ � :إن �أمريكا
ال �أم عاج ً
�ستتجه �آج ً
ال �إىل �شيخوخة �سلطتها على العامل ،حيث
يبد�أ العد التنازيل لها ،برتاجعها �أمن ّي ًا وع�سكري ًا واجتماعي ًا,
ثم بادت ،كما حدث للإمرباطورة الرومانية
مثلها مثل �أمم �سادت ّ
التي كانت عظيمة زمانها ،لكنها تقلّ�صت فيما بعد ،وانكم�شت
حمددة من الأر�ض� .أ ّما بريطانيا� ،صاحبة ال�شم�س
فوق م�ساحة ّ
ال�ساطعة على ال��دوام ،فلنا يف �أفولها عربة ،ومثال لالنحدار
احل�ضاري ،والتقهقر �إىل مدى مل ت�ستطع من خالله االحتفاظ
ب�شخ�ص ّيتها املم ّيزة �أمام العامل الكبري .يف الوقت الذي �شهد فيه
ثم تفاقمت وكربت،
الع�صر ّ
تقدم ًا لأمم و�شعوب بد�أت �صغرية ّ
و�صار يح�سب لها �ألف ح�ساب يف ميزان القوى العاملية ،فها هي
ال�صني ال�صديقة تثبت جدارتها يف خمتلف املجاالت ،بف�ضل
د�أبها وحمافظتها على تراثها ،وهي الدولة التي يبلغ تعدادها
�أكرث من مليار �إن�سان ،ولنا يف ال�شعوب الناه�ضة من كبوتها ،ويف
ال�شعوب التي تخل�صت من اال�ستعمار البغي�ض قدوة .فال تغر
أخذن بها املجد �إىل حالة من الرنج�سية .وليعلم
�أمريكا ،وال ي� ّ
الذين ي�سريون يف ركابها ،وي�أمترون ب�أمرها و�سيا�ستها� ،أنّهم
اخلا�سرون� ،سورية لن تكتفي باحلزن.
�ست�صرب ،وت��ق��اوم ،وتت�سلّح بالت�أين ،والأجم���اد ،والثقافة،
وال�تراث ،واجل��ذور العريقة للمواجهة رغم معرفتها احلقّة
� ّأن الأع��داء لن يغم�ض لهم جفن حتّى يتمكنوا من �إخ�ضاعها،
ويعدون الرتتيبات ،وامل�ؤامرات ،من �أجل
يح�شدون الأقاويل،
ّ
تفتيت حلمتها البنيوية ،و�إذالل �إرادة �شعبها ،ليكون در�س ًا
موجه ًا �إىل دول العامل عامة ،و�إىل دول ال�شرق العربي ،ومن
ّ
خا�صة .فكلّ من ي�ؤيد وي�ساند دفاع ًا عن حقّه ،تعده
يجاورها ّ
�أمريكا عد ّو ًا يحب حمقه .لكن �إرادة �سورية لن ت�ضعف ،ووقوفها
يف وجه االفرتاءات اخلارج ّية لن يرتاجع� .إنّها قو ّية بعروبتها
وكرامتها وثقتها بوعي �شعبها من �أجل غد �أف�ضل.

غ�سان كنفاين
الآن،

وبعد مرور حوايل خم�سة و�أربعني عام ًا ،هذا الزمن الطويل
على رحيل الأدي��ب غ�سان كنفاين ،ثمة �أ�سئلة مثارة ت��دور يف
دائرتني اثنتني هما :حياته ال�شخ�صية ،وهي حياة ق�صرية،
�أقل من �ستة وثالثني عام ًا ،وما تت�ضمنه من حياة �أدبية التي ال
تتجاوز خم�سة ع�شر عام ًا ،وفيها جتاذبات �سيا�سية واجتماعية
و�إعالمية كان مبقدور كل جاذب منها �أن ي�ستحوذ عليها ويبقيها
بعيد ًا عن عامل الأدب والكتابة الإبداعية ،وكل ج��اذب منها
يحتاج �إىل �أمور كثرية ،يف طالعها القراءة وبناء ثقافة عارفة
ذات �إحاطات وا�ستدارات ،كما يحتاج �إىل انفتاح الذات واندفاعها
نحو عامل الت�أمل والت�صورات� ،أما الدائرة الثانية التي تكاد تكون
هي اجلهة الأك�ثر تعريف ًا بغ�سان كنفاين ،فتتمثل ب�أدبه الذي
امتدادات �أذرعة الطويلة �إىل جميع �أجنا�س الأدب،
جت ّلى عرب
ِ
وكال الدائرتني ،دائرة احلياة ،ودائرة الأدب هما من ي�شكل حا ًال
من التحدي غري امل�سبوق لـ �أدي��ب �صاحب ق�ضية ،ولد وعا�ش،
وعمل ،ومات من �أجلها ،ولهذا �أق��ول ،وعرب ا�ستباق �أويل ،حياة
غ�سان كنفاين ال�شخ�صية من جهة ،و�أدبه من جهة ثانية هما حال
ر�سبته كل منهما من �آثار وعالمات ،ودالالت،
نادرة من حيث ما ّ
وعرامة ح�ضور على �أكرث من �صعيد وم�ستوى!
�إن اجلائل املت�أمل يف حياة غ�سان كنفاين واج��د ال ري��ب �أن
�أحالمه كانت مطلوقة نحو م�سار واحد هو فل�سطني وكفى ،لقد
ر�أى كل ما ر�آه من ان�ضباط و�صرامة وجدية ون��زوع للتطاول
موجه نحو ق�ضية
واالرتقاء ،واحل�ضور البني داخل �أ�سرته ،ب�أنه ّ
واحدة� ،أو مع�شوقة واحدة هي فل�سطني ،فمدار الأب فايز كنفاين
املحامي� ،أحد العاملني يف الو�سط ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وامل�شارك
فيما يعدُّ له �أهل املقاومة واحل�ضور واجلاه الفل�سطيني من خطط،
وتفاعالت ن�ضالية يف مدينتي �ساحليتني هما عكا ،وحيفا ،هو مدار
فل�سطيني جاذب لغ�سان كنفاين ،لأن �شواغله كلها هي �شواغل
فل�سطينية ،وال �سيما بعدما �آلت النكبة �إىل ما �آلت �إليه ،ومدار
الوالدة والإخ��وة والأخ���وات ،و�سباقهم اجللي من �أج��ل الظفر
بال�شهادات ،وحيازة املكانة واملكنة هو م��دار فل�سطيني جاذب
�أي�ض ًا ،ثم �إن خمالطات غ�سان كنفاين و�صداقاته ،ومدر�سته،
ون�شاطاته ،ومنها حواراته مع الآخرين ..كلها كانت ذات مدار
فل�سطيني ،ولعل ال�سبب يف ذلك عائد �إىل �أن احلال الفل�سطينية
كانت مديدة وملأى بالأ�سئلة ،وفيها يربخ حزن عميم! واحلق� ،أن
قو�س اجلاه واملكانة اللذين عرفهما املحامي فايز كنفاين ،والد
غ�سان ،انحنت �أكرث مما ينبغي ،بعد فاجعة النكبة التي كان لها
ت�أثريها البالغ يف حتديد م�سار الأ�سرة كلية ،من خالل رافعة
�أ�سمها الأبناء ،فالأب الذي وعى �أهميته ومكانته يف فل�سطني� ،صار
�صاحب ظهر ق ّو�سته الأيام والظروف ب�أحمالها الثقال ،لذلك �أراد
�أن ي�ستعيد دوره ،وينوف على غريه من خالل �أفراد �أ�سرته ،وقد
كان يكتب يف يومياته مطالعات وت�شوفات تخ�ص كل فرد من �أفراد
�أ�سرته كما لو �أنها �ست�صري ،يف يوم ما ،تر�سيمات حلياتهم الآتية!
فالأ�سرة ،ومن خالل عالمتني اثنتني ،االبنة الكربى (فايزة)
والأب املحامي (فايز) ،وكالهما يف تفوق ون�شور و�سمعة ندية،
�شكلت التحدي الأه��م واملواجه لـ غ�سان كنفاين ليعلو ،ويطري
بجناحني خرافيني �أم��ام (الأب) املحامي ،و(الأخ��ت) املتفوقة
درا�سي ًا! ولهذا ما كان �أمامه ،ويف بكوريات حياته االجتماعية� ،إال
�أن ينجح ويتفوق ،ومي�شي يف م�سار احل�ضور كي ي�صري عالمة ثالثة
يف البيت ،و�سرنى ونحن نتابع حياة غ�سان كنفاين كيف �أنه مل
َ
يتخل طوال حياته الق�صرية عن هذا النزوع� ،أي �أن يكون عالمة
ُ
ح�ضور بادية يف املكان الذي يعي�ش فيه� ،أو يف املو�ضوع الذي �شغل به
تفكري ًا ،و كتابة� ،أو يف �أي ر�ؤيا �سعى �إليها وهو مل يزل على مقاعد
�صفوف املرحلة الإعدادية ،كان ينادد �أخته فايزة التي حازت
ال�شهادة الثانوية بتفوق ،وغدت �أ�ستاذة لها طلبتها ،وحظوتها،
فلفت انتباهها �إليه من خالل كتاباته الإبداعية الأوىل التي بدت
على �شكل خواطر ،ونداءات مبهمة وغام�ضة م�شدودة �إىل عامل
ال�سرد ،وقد كانت فايزة مر�آته الأدبية الأوىل ،وناقدته الأوىل،
وقد فوجئت بخيال اخل�صب ،واخرتاقاته الفذة لعوامل مل تخطر
ببالها قط ،لذلك �شجعته و�أثنت عليه ،ف�ص ّر هو ذلك الت�شجيع
والثناء يف �صدره ..وحر�ص عليهما لكي يتجلى �أكرث ف�أكرث.
واحل��ق� ،أنني �أ�شري �إىل ان�ضباطية البيت الكنفاين ،ور�ؤاه
االجتماعية ،وغاياته التي �شققت اجلدران للظهور ،لأقول لوال
ه��ذه االن�ضباطية ،وال�صرامة ،واجلدية التي ع��رف بها الأب
املحامي ..ملا كان مبقدور �أحد من �أفراد �أ�سرته ،وعددهم كبري� ،أن

د.ح�ســن حميد

يبدو ويبني يف ظل ظروف مادية ،ونف�سية ،واجتماعية ،ووطنية
قاهرة �أو تكاد ،بيت الكنفاين ك��ان �أ�شبه بالغابة من ناحية
االجتماع ،و�ضيق ذات اليد ،وحرائق الأ�سئلة ،وبهمة امل�ستقبل،
ر�سبته الأح��زان الطوال ،والليل الغارق يف ظلمته املطلقة،
وما ّ
لذلك كانت الأخت (فايزة) القنديل الأول ،وامل�سار الأول ،والروح
الأوىل التي �أعادت البيت الكنفاين �إىل م�ساره الأول ،وبها وما
حققته من جناح ّ
كف البيت الكنفاين عن الت�أرجح واالهتزاز!..
مددت هذا ال�سطر الطويل كعتبة �أوىل ،لأقول �إنه من املمكن
لنا �أن نفهم ما جرى وما حدث يف ال�سنوات الع�شر الأخ�يرة من
حياة غ�سان كنفاين ،وعلى �صعيدين اثنني� ،أولهما :امل�سار الأدبي
وما راكمه من �أعمال طار �صيتها يف جميع �أنحاء البالد العربية،
وامل�سار ال�سيا�سي ،وفيه انعطافات ع�سكرية ،ونقابية ،واجتماعية،
وثقافية كثرية ،ولكنها ظاهرة ومدركة! ومن املمكن �أي�ض ًا �أن نعي
�أهمية هذين امل�سارين ،ولكن �سيظل ذلك الفهم ،وذلك الوعي،
ناق�صني من دون �أن نعرف احلياة االجتماعية التي عا�شها غ�سان
كنفاين ،وهي حياة لي�ست بطويلة �أي�ض ًا ،لأنه مبقدورنا القول� ،إن
حياة غ�سان كنفاين حياة مق�سومة �إىل �شطرين اثنني� ،شطرها
الأول مداه ثمانية ع�شر عام ًا ،كان غ�سان كنفاين خاللها مت�أم ًال،
�سائ ًال ،حائر ًا ،حامل ًا ..،و�شطرها الثاين مداه ثمانية ع�شر عام ًا
�أي�ض ًا �صار خاللها غ�سان كنفاين كاتب ًا ،و�سيا�سي ًا ،ونقابي ًا ،ور�ؤيوي ًا،
و�صاحب ا�شتقاقات!
ومثلما كانت التحديات تواجهه داخل �أ�سرته ،وخالل ال�شطر
الأول م��ن حياته ،وقبل الظفر بال�شهادة الثانوية ،راح��ت
ً
من�صة
التحديات تواجهه داخ��ل البيئة التي تخيرّ ها لتكون
للح�ضور ،والعمل ،والعطاء ،والذوبان ،من �أجل الأفكار ،والأحالم،
والآخرين� ..أعني �سنوات ال�شطر الثاين من حياته ،ففي مطالع
حياته ،ويف الكويت ،حيث جذبته حمبته اخلارقة لأخته فايزة
لكي يلتحق بها هناك حيث غدت مد ّر ً
�سة! واجه غ�سان كنفاين
حتدي ًا ما كان قد �أعدّ نف�سه �إليه ،وهو كرثة التيارات ال�سيا�سية
املحيطة به ،و�س�ؤاله الدائب �إىل � ٍأي منها ينحاز ،ثم كرثة الأ�سماء
الكبرية التي تفوقه ثقافة ،وجتربة ،وعمر ًا ،وكلها تتحدث،
وتن�شد ،وتغني ،وتفرح ،وتبكي ،وحتلم بفل�سطني! ومن بعد كرثة
املنابر ،واملنتديات ،وال�شعراء ،والأدباء الذين ر�أى غ�سان كنفاين
يف اجتماعهم �سدّ ًا هائ ًال من ال�صعب عليه جتاوزه �أو تخطيه!
و�ستتجلى هذه التحديات يف ال�شطر الثاين من حياة غ�سان
كنفاين �أكرث حني ت�سارعت �أح��داث الق�ضية الفل�سطينية التي
ق ّي�ضت لها ال��ظ��روف رج��االت على درج��ة كبرية من الأهمية،
واحل�ضور ،والثقافة ،والوعي ،والنباهة ،وامل�صداقية ،والأخالق
الراهجة بالنبل ،فبنوا الأح�لام وا�شتقوها من �سجوف العتمة
والي�أ�س واالح��ب��اط ،وانتقلوا باحلياة الفل�سطينية من حياة
املناولة ب�سالل الغري� ،إىل حياة املناولة بال�سالل الفل�سطينية عرب
ما �أ�س�سوه من منظمات ،وتيارات ،وحاالت �إعالمية ،و�سيا�سية،
وثقافية ،عنيتُ ب�أن غ�سان كنفاين ،ال�شاب ،التقى وجه ًا لوجه
بقامات علمية ،وثقافية ،و�سيا�سية ،وفكرية مهولة يف ح�ضورها
من �أمثال :جورج حب�ش الطبيب ،خريج اجلامعة الأمريكية يف
لبنان ،ووديع حداد الطبيب الآخر ،خريج اجلامعة الأمريكية يف
لبنان �أي�ض ًا ،و�أ�سامة النقيب الطبيب خريج اجلامعات يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وقد كانت املناددة الوطنية على �أ�شدها
�آن��ذاك ،والت�سابق على خدمة الق�ضية الفل�سطينية على �أ�شده
�أي�ض ًا ،وهذا ما �شكل التحدي الأك�بر لغ�سان كنفاين يف ال�شطر
الثاين من حياته ،لكي يكون على �سوية ه�ؤالء القوم الذين حيرّ وا
با�شتقاقاتهم ومواقفهم الزمن العربي ،لأنهم كانوا �أ�صحاب ر�ؤى
وفكر و�أهل خميلة وطنية �شديدة اخل�صوبة ،لذلك �أراد غ�سان
كنفاين التقرب منهم وااللتحاق بهم ليكون واح��د ًا منهم ،ويف
�صفهم ورتبتهم ،لهذا دفن روحه يف الكتب ،فراح يقر�أ باللغتني
العربية والإنكليزية كل ما و�صل �إىل يده من كتب وم�ؤلفات ،قر�أ
مدونات ال�صهاينة و�أدبهم ،وقر�أ مدونات الإنكليز ال�سيا�سية وال
�سيما مذكرات ت�شر�شل حتديد ًا ليقف على التفكري الإنكليز ،ولهذا
ً
ما كانت قولته (بريطانيا �أم الباليا) ً
عبثية ،لأنها قولة
قولة
العارف ،ونحن نرى ت�شظيات و�آثار ال�سيا�سات الربيطانية و�أفعالها
الرجيمة لي�س يف ب�لادن��ا ،ويف جوهر ق�ضيتنا الفل�سطينية،
فح�سب ،بل �سرنى ت�شظياتها و�آثارها يف بالد مثل الهند ،وجنوب
�أفريقيا ،وا�سرتاليا ،ونيوزيالندا ،والواليات املتحدة الأمريكية،
لأن �أبوة هذه الواليات هي �أبوة انكليزية ،وهي م�ستمرة حتى هذه
ال�ساعة.

Hasanhamid55@yahoo.com
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الم�سيحية ال�صهيونية وتدمير الم�سجد الأق�صى

•د .غازي ح�سني
اعتقلت ال�شرطة «الإ�سرائيلية» يف مطلع
ع��ام  1999جمموعة من امل�سيحيني القدريني
الأمريكيني الذين قدموا من دينغر يف كولورادو
و�أبعدتهم �إىل ال��والي��ات املتحدة ،لأنهم كانوا
يخططون �إىل تدمري امل�سجد الأق�صى املبارك
لت�سريع العودة الثانية للم�سيح ،ويعمل ه�ؤالء
وغريهم من الأ�صوليني امل�سيحيني يف الواليات
املتحدة الأمريكية على تدمري امل�سجد الأق�صى وبناء
الهيكل املزعوم على �أنقا�ضه.
ً
وي���ؤم��ن��ون (ك��ذب�� ًا وبهتانا) ب���أن اهلل يريد ذلك
حتقيق ًا خلرافة هريجمدون.
وت��ق��وم «م�ؤ�س�سة هيكل ال��ق��د���س» ،وه��ي جمعية
بروت�ستانتية ومقرها مدينة دينفر الأمريكية،
ورئي�سها ريزنهوفر بالعمل جنب ًا �إىل جنب وي��د ًا
بيد مع اليهود املت�شددين (املتع�صبني) يف القد�س
من �أج��ل حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ،وبتعاطف �سري من
قبل حكومة نتنياهو �أكرث احلكومات الإ�سرائيلية
ف��ا���ش��ي��ة وا�ستيطانية وع��ن�����ص��ري��ة و�إره��اب��ي��ة يف
تاريخ «�إ�سرائيل» .وتعمل الأ�صولية اليهودية يف
داخ��ل «�إ�سرائيل» وخارجها والأ�صولية امل�سيحية
يف ال��والي��ات املتحدة من �أج��ل حتقيق ه��ذا الهدف
ال�شيطاين ال��ذي �سيغرق املنطقة بحروب عديدة،
وه��و �سيطرة اليهودية و«�إ���س��رائ��ي��ل» على امل�سجد
الأق�صى وتدمريه لإقامة الهيكل املزعوم على �أنقا�ضه
للت�سريع يف عودة امل�سيح الثانية.
و�أك���د رئي�س م�ؤ�س�سة هيكل القد�س ع��ن �أمله
با�ستعادة موقع الهيكل وادع��ى ب���أن دوافعه دينية
ولي�ست �سيا�سية ،وه��ي يف حقيقة الأم���ر دواف��ع
وخم��ط��ط��ات �صهيونية ح��ق�يرة ت�ستغل اخل��راف��ات
والأطماع والأكاذيب الواردة يف التوراة �أي يف العهد
القدمي لتحقيق اال�ستعمار اال�ستيطاين اليهودي
و�إ�شعال احلروب ال�صليبية على العروبة والإ�سالم
وامل�سيحية ال�شرقية وت��دم�ير ث���روات ومنجزات
البلدان العربية والإ�سالمية.
حتدث ريزنهوفر رئي�س امل�ؤ�س�سة عن الإ�سالم بكذب
وازدراء ولن�شر الفنت بني الإ�سالم وامل�سيحية قائ ًال:
«�إن الدين الإ�سالمي لي�س عدو ًا لليهودية فح�سب بل
هو عدو للديانة امل�سيحية �أي�ض ًا(.»)1
ويعتقد الأ�صوليون امل�سيحيون الأمريكيون �أن هدم
امل�سجد الأق�صى وبناء الهيكل مطلب �إلهي من�صو�ص
عليه يف التوراة (العهد القدمي) كما يعتقد بذلك
املتطرفون اليهود وت�ستغله احلكومات الإ�سرائيلية.
وحاولت الكاتبة الأمريكية غري�س هالي�سل �أن
تدح�ض ا�ستغالل الدين لأهداف وخمططات �سيا�سية
و�أوردت يف كتابها «يد اهلل» ن�ص احلديث الذي جرى
بينها وبني �أحد م�ستوطني م�ستعمرة غو�ش �إمونيم
وقالت له:
(�إن بناء الهيكل للعيادة �شيء ،وتدمري امل�سجد
الأق�����ص��ى ���ش��يء �آخ���ر .فمن املمكن �أن ي����ؤدي ذلك
�إىل حرب بني «�إ�سرائيل» والعرب) .فر َّد امل�ستعمر
اليهودي قائ ًال« :متام ًا هذا ما نريده �أن يحدث لأننا
�سوف نربحها ،ومن ثم �سنقوم بطرد العرب من �أر�ض
«�إ�سرائيل» و�سنعيد بناء الهيكل وننتظر م�سيحنا».
و�أك�����دت ال��ك��ات��ب��ة الأم��ري��ك��ي��ة �أن امل�سيحيني
الأ�صوليني ي��ري��دون معبد ًا حقيقي ًا من الإ�سمنت
واحلجارة ُيقام متام ًا على املوقع ال��ذي توجد فيه
ال�صروح الإ�سالمية (�أي امل�سجد الأق�صى وم�سجد
قبة ال�صخرة).
وي�ؤكد ليند�سي يف كتابه «�آخر �أعظم كرة �أر�ضية»
�أنه مل يبق �سوى حدث واحد ليكتمل امل�سرح متام ًا
�أمام «�إ�سرائيل» ،وهو بناء الهيكل القدمي يف موقعه
القدمي.
وانعقد امل�ؤمتر امل�سيحي ال�صهيوين الأول يف بازل
ب�سوي�سرا عام  ،1985حيث �أوردت غري�س هالي�سل
يف كتابها «يد اهلل» حول ح�ضورها امل�ؤمتر برعاية
ال�سفارة امل�سيحية العاملية يف القد�س تقول �أنه يف
�إح��دى ق��رارات امل�ؤمتر حث امل�سيحيون الأ�صوليون
«�إ���س��رائ��ي��ل» على �ضم ال�ضفة الغربية فاعرت�ض

ي��ه��ودي �إ�سرائيلي ق��ائ ً
�لا ب����أن ثلث الإ�سرائيليني
يف�ضلون مقاي�ضة الأر�ض بال�سالم مع الفل�سطينيني.
فرد عليه مقرر امل�ؤمتر� :إننا ال نهتم مبا ي�ص ِّوت عليه
الإ�سرائيليون ،و�إمنا مبا يقوله اهلل ،واهلل �أعطى هذه
الأر�ض لليهود.
وخل�صت الكاتبة الأمريكية �إىل ال��ق��ول�« :إن
امل�شرفني على امل�ؤمتر على الرغم من �أنهم م�سيحيون
فهم �أو ًال وقبل ك��ل �شيء �صهاينة ،وبالتايل ف���إن
اهتمامهم الأول هو الأهداف ال�صهيونية ال�سيا�سية».
�إن الأ�صوليني امل�سيحيني مقتنعون ب�أن على اليهود
ومب�ساعدتهم تدمري امل�سجد الأق�صى وبناء الهيكل
املزعوم وا�ستئناف ذبح احليوانات فيه من �أجل �إ�سعاد
يهوه ،حيث قال الأمريكي �أوب��ن (�أح��د الأ�صوليني
امل�سيحيني) للكاتبة غري�س هالي�سل �أنه« :ال يهمنا
ما يقولون ،يهمنا ما يقول الكتاب املقد�س� ،إن الكتاب
املقد�س ينبئنا ب�إعادة بناء الهيكل ،ولقد بينَّ لنا
العهد القدمي الأ�صول املحددة التي يجب �أن يلتزم
بها اليهود يف عملية الت�ضحية باحليوان(.»)2
و�أك��د �أوب��ن للكاتبة غري�س هالي�سل «�إن العامل
يقرتب من احلرب العاملية الثالثة ومن نهاية الزمن،
و�سيفجر اليهود الأرثوذك�س امل�سجد الأق�صى ،و�سيثري
ّ
هذا الأمر العامل الإ�سالمي ،و�ستن�شب حرب دينية مع
«�إ�سرائيل» ،و�سيكون هناك بالت�أكيد هيكل ثالث».
وت��ق��ول الكاتبة الأم��ري��ك��ي��ة« :ومل���ا ع��دت �إىل
وا�شنطن العا�صمة حتدثت �إىل تريي ريزنهوفر الذي
�أخ�برين �أن��ه جمع �أم���وا ًال مل�ساعدة �إرهابيني يهود
يخططون لتدمري امل�سجد الأق�صى(.»)3
وو�صلت الكاتبة غري�س هالي�سل لعالقاتها مع
الأ���ص��ول��ي�ين امل�سيحيني الأم��ري��ك��ي�ين وال��ي��ه��ود �إىل
اخلال�صة الآتية:
(�إن الق�ضية ق�ضية �سيادة ،و�إن من ي�سيطر على
جبل «الهيكل» ي�سيطر على القد�س ،ومن ي�سيطر على
القد�س ي�سيطر على كل �أر�ض «�إ�سرائيل»).
وك���ان ري��زن��ه��وف��ر وم�ؤ�س�سته امل��ت��د َّي��ن��ة وبجمع
ال��ت�برع��ات م��ن امل�سيحيني لبناء الهيكل دون �أن
يخربهم عن خططه لتدمري امل�سجد الأق�صى.
وتوىل الأ�صوليون امل�سيحيون متويل الدفاع عن
الإره��اب��ي�ين اليهود ال��ذي��ن ح��اول��وا تدمري امل�سجد
الأق�صى.
وو���ص��ف الق�س جيم�س دي ل��و���ش م��ن الكني�سة
املعمدانية الثانية يف هيو�سنت بتك�سا�س ريزنهوفر
قائ ًال:
ً
«�إنه موهوب جدا يف جمع املال ،لقد قام بجمع مئة
مليون دوالر ،بع�ض هذا املال �أُنفق بدل �أتعاب املحامني
الذين متكنوا من �إطالق �سراح � 29إ�سرائيلي ًا حاولوا
تدمري امل�سجد الأق�صى».
و�س�ألت الكاتبة الأمريكية الق�س دي لو�ش قائلة:
«ماذا لو �أن الإرهابيني اليهود الذين يدعمهم جنحوا
ودم��روا قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى ال�صروح
املقد�سة لدى ُخم�س �سكان العامل ،وماذا لو �أدى ذلك
�إىل �إ�شعال فتيل احلرب العاملية الثالثة و�إىل حمرقة
نووية؟ �أال يكون هو وريزنهوفر م�س�ؤولني؟ �أجاب ال؛
لأن ما يقومون به هو �إرادة اهلل(.»)4
ويعتقد الأ�صوليون امل�سيحيون الأمريكيون �أن
البحث عن امل�سيح يعني الت�صديق بعقيدة القدرية،
التي تقول �أن اهلل يريد �أن يرى الهيكل اليهودي قد
بني من جديد قبل �أنْ يعيد امل�سيح �إىل الأر�ض.
وتلتقي الأ���ص��ول��ي��ة امل�سيحية م��ع الأ���ص��ول��ي��ة
اليهودية يف هذا املجال حيث قال احلاخام �شلومو
�شاميوهاكو هينديفر« :علينا �أ َّال نن�سى �أن الهدف
الأ�سمى من وراء جتميع امل�شتتني و�إق��ام��ة دولتنا
ه��و بناء الهيكل» .وت���ؤك��د غرين هالي�سل �أن��ه��ا يف
عام  1979عرفت لأول مرة بوجود خطة يهودية
م�سلحة لتدمري امل�سجد الأق�����ص��ى ،يف ذل��ك العام
توجهت �إىل فل�سطني املحتلة يف ال�ضفة الغربية
و�أقامت يف منازل امل�ستوطنني وتقول �إن بوبي براون
الذي جاء من بروكلني بنيويورك قال لها�« :إذا كان
تدمري امل�سجد الأق�صى من �أجل بناء الهيكل �سوف

يت�سبب يف ن�شوب حرب كربى ،فلتكن .وتابع حديثه:
«انظري �إىل �أي �صورة للقد�س فرتين ذلك امل�سجد!
يجب �إزالته� .سنبني يوم ًا ما الهيكل الثالث هناك.
يجب �أن نفعل ذل��ك لنبينِّ للعرب وللعامل كله� ،أن
ال�سيادة على القد�س وعلى كل �أر�ض «�إ�سرائيل» لنا
نحن اليهود(.»)5
وحتدث امل�ستوطن براون عن خطة و�ضعها م�سلحو
غو�ش �إميونيم لتدمري امل�سجد الأق�صى ،وا�ست�أجروا
طيار ًا ع�سكري ًا كلفوه ب�سرقة طائرة ع�سكرية لتدمري
امل�سجد الأق�صى ،على �أن يتبعوا الق�صف اجلوي
بهجوم �أر�ضي.
و���ش��ي��دوا من��وذج�� ًا للم�سجد الأق�����ص��ى لإج���راء
التدريبات عليه ،و�أع����دوا القنابل واملتفجرات،
ولكنهم اعتقلوا قبل تنفيذ جرميتهم النكراء .و�أكد
املجرمون اليهود يف املحكمة �أن قبة ال�صخرة يجب
�أن تزول.
وي�ؤكد ال�صهاينة ومعهم �أتباع الأ�صولية امل�سيحية
(الإجن��ي��ل��ي��ون) با�ستمرار �أن��ه مل يبق �إال الف�صل
الأخري من م�أ�ساة «�إ�سرائيل» وهو �إعادة بناء الهيكل
(امل��زع��وم) ،و�أن ال��وق��ت ق��د ح��ان لتدمري امل�سجد
الأق�صى و�إعادة بناء الهيكل.
وو�ضع الإجنيليون الأمريكيون «�إ�سرائيل» فوق
القانون الدويل و�أجازوا لها �شن احلروب العدوانية
على العرب حيث دعا دوجال�س كريكر �أحد القادة
الإجنيليني يف دنفر �إىل جمع الأموال من �أجل تدمري
الأق�صى وبناء الهيكل .وح��ث كريكر «�إ�سرائيل»
على العمل مع الأ�صوليني الإجنيليني والتعاون معهم
مقابل دعمهم لها .وقال �إن القانون ال��دويل يطبق
على كل �أُمم العامل با�ستثناء «�إ�سرائيل» ،ويجب على
زعماء «�إ�سرائيل» عدم اخل�ضوع للقانون الدويل.
وو�صلت الهمجية باملتد ِّين بات روبرت�سون حداً
قال فيه�( :إن «�إ�سرائيل» ب�شنها احلرب على جريانها
حتقق م�شيئة اهلل».
وحت��دث��ت غري�س هالي�سل ع��ن زيارتها للقد�س
وقالت« :قال لنا مر�شدنا ال�سياحي وهو ي�شري �إىل
قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�����ص��ى :هناك �سنبني
الهيكل الثالث .لقد �أع��ددن��ا كل اخلطط الالزمة
للهيكل حتى �أن مواد البناء �أ�صبحت جاهزة �أي�ض ًا.
وتابع املر�شد ال�سياحي حديثه قائ ًال« :يف مدر�سة
دينية تدعى تاج الكهنة يقوم احلاخامات بتعليم
ال�شبان كيف ي���ؤدون منا�سك الت�ضحية باحليوان»
و�س�ألته �إحدى ال�سائحات« :ملاذا تريدون العودة �إىل
الت�ضحية باحليوان؟».
ف�أجاب« :لقد فعلنا ذلك يف الهيكل الأول والثاين
وال نريد �أن نغيرّ ممار�ساتنا� ،إن معلمينا يعلموننا �أن
�إهمال درا�سة تفا�صيل اخلدمة يف الهيكل هو �إثم.
فالكتاب املقد�س يقول بوجوب بناء الهيكل على
�أنقا�ضه ،و�أن الهيكل يجب �أن ُيبنى حتى ي�ست�أنف
اليهود الت�ضحية باحليوان».
ويقول امل����ؤرخ ي�شايا هوليبوفيت�س عن الطابع
العدواين لـ «�إ�سرائيل» وا�ستغاللها الأ�ساطري الدينية
لتربير اال�ستيطان ما يلي:
�إن التحجج �إنه ال ميكننا التنازل عن �سيادة دولة
«�إ�سرائيل» على جبل الهيكل ب�سبب مكانته املقد�سة
لي�س �إ َّال نفاق ًا �سيا�سي ًا مغلف ًا بقناع ديني قومي� ،إن
الطقو�س التي تقام حول حائط املبكى وكهف اخلليل
هي طقو�س وثنية� ،إنها فلكلور بدائي خمجل� ،إن
هذه الأماكن املقد�سة مزيفة ،هذا �أمر م�ؤكد ،لي�س
حلائط املبكى �أي قيمة يف نظري ،لقد �أ�صبح اليوم
مرق�صا دينيا قوميا ،وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة جلبل
الهيكل(.)6
وو�صل اال�ستياء من تقدمي الأ�ضحية يف الهيكل
�إىل كتبة التوراة �أي�ض ًا حيث جاء يف �سفر �أ�شعيا ما
يلي:
«يقول الرب ما فائدتي من كرثة ذبائحكم؟ �شبعت
من حمرقات الكبا�ش و�شحم امل�سمنات ،دم العجول
والكبا�ش والتيو�س ما عاد ير�ضيني .ال جتيئوا �إ ّ
يل،
فرائحة ذبائحكم معيبة عندي(.»)7

وو�صف �أح��د اليهود الهيكل يف موا�سم الأعياد
وتقدمي ال�ضحايا انطالق ًا من الطقو�س الدينية
وقال:
«و�إذا بالهيكل من الداخل يقدِّ م عندها م�شهد ًا
فظيع ًا بالغ الإذه���ال ،و�سط الهرج وامل��رج و�صخب
احل��ي��وان��ات امل��ذع��ورة التي يتقاطع فيها ويختلط
ثغاء احلمالن وخ��وار البقر مع ال�صراخ والأ�صوات
ال�شعائرية ،وتغرميات ال�سحر وع��زي��ف الأب���واق
امل��رع��دة ون��داءات��ه��ا ،و�إذا املذبح (الهيكل) ي�صبح
م�سلخ ًا ،الدم ي�سيل يف كل مكان(.»)8
فهل ُيعقل �أن يطالب يهود اليوم بتدمري امل�سجد
الأق�صى املبارك وبناء الهيكل املزعوم على �أنقا�ضه
من �أج��ل �إح��ي��اء تلك ال�شعائر اليهودية الوثنية
الهمجية؟
وكيف تربر «�إ�سرائيل» واليهودية العاملية �إ�شعال
احلروب العدوانية وارتكاب املجازر اجلماعية بحق
ال�شعب الفل�سطيني وتدمري امل�سجد الأق�صى و�إعادة
بناء الهيكل املزعوم لإحياء هذه الطقو�س الوح�شية
يف القرن احلادي والع�شرين؟
ت��ن��اول��ت ال��ك��ات��ب��ة الأم��ري��ك��ي��ة ه��ال��ي�����س��ل م��زج
«�إ����س���رائ���ي���ل» ال���دي���ن ب��ال�����س��ي��ا���س��ة ق��ائ��ل��ة�( :إن
«الإ�سرائيليني» يطالبون بفر�ض �سيادتهم وحدهم
على املدينة التي يقد�سها مليار م�سيحي ومليار م�سلم
وح��وايل  14مليون يهودي .وللدفاع عن ادعائهم
هذا ف�إن «الإ�سرائيليني» (ومعظمهم ال ي�ؤمن باهلل)
يقولون «ب�أن اهلل �أراد للعربانيني �أن ي�أخذوا القد�س
�إىل الأبد».
وو���ص��ل اال���س��ت��غ�لال ال��ف��اح�����ش ل��ل��دي��ن لتحقيق
اخل��راف��ات والأك���اذي���ب واال�ستعمار اال�ستيطاين
ال��ي��ه��ودي ح���د ًا ق���ال ف��ي��ه م��اي��ك �إي��ف��ن��ز ال��ي��ه��ودي
الأمريكي الذي اعتنق امل�سيحية وهو �صديق للرئي�س
جورج بو�ش االبن حد ًا قال فيه�« :إن اهلل يريد من
الأمريكيني نقل �سفارتهم من تل �أبيب �إىل القد�س،
لأن القد�س هي عا�صمة داود .ويحاول ال�شيطان �أن
مينع اليهود من �أنْ يكون لهم حق اختيار عا�صمتهم.
�إذا مل تعرتفوا بالقد�س ملكية يهودية ف�إننا �سندفع
ثمن ذلك من حياة �أبنائنا و�آبائنا� ،إن اهلل �سيبارك
الذين يباركون «�إ�سرائيل» و�سيلعن العنيها».
خال�صة اال�ستنتاج مم��ا تقدم وم��ا يجري على
�أر���ض ال��واق��ع يف القد�س وبقية فل�سطني و�سورية
ول��ب��ن��ان مي��ك��ن ال��ق��ول� :إن الأ���ص��ول��ي��ة امل�سيحية
واليمني ال�سيا�سي الأمريكي والإدارات الأمريكية
وال�صهيونية العاملية و«�إ�سرائيل» متفقون على وجوب
�سيطرة اليهود على كل فل�سطني التاريخية ،واتخاذ
القد�س عا�صمة موحدة «لإ�سرائيل» ،وتدمري امل�سجد
الأق�صى وبناء الهيكل املزعوم على �أنقا�ضه ،و�إذا مل
تتحقق هذه الأمور على �أر�ض الواقع ف�إنها �ستعطل
م�شيئة اهلل وجم��يء امل�سيح و�إق��ام��ة مملكة اليهود
وعلى ر�أ�سها ملك من ن�سل داود وحكم العامل �ألف
�سنة حتقيق ًا خلرافة هريجمدون الواردة يف التوراة
�أي العهد القدمي ويف الإجنيل ويف املخططات الال
�سامية والنازية وال�صهيونية والإ�سرائيلية با�ستغالل
وتوظيف اليهودية العاملية وامل�سيحية ال�صهيونية
والإدارات الأمريكية لإقامة «�إ�سرائيل» العظمى
االقت�صادية م��ن خ�لال «م�شروع ال�شرق الأو���س��ط
اجلديد».
امل�صادر:
 1ـ الد�ستور الأردنية يف 1984/10/21
 2ـ غري�س هالي�سل ،يد اهلل ،دار ال�شروق ،القاهرة 2000ـ،
�ص 66ـ ـ .67
 3ـ ـ امل�صدر ال�سابق نف�سه �ص .67
 4ـ ـ امل�صدر ال�سابق نف�سه �ص70
5ـ امل�صدر ال�سابق �ص.72
 6ـ ـ احلياة اللندنية يف 2000/10/8
 7ـ ـ ال�سفري اللبنانية يف .2000/10/6
 8ـ ـ امل�صدر ال�سابق نف�سه (ال�سفري).
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قراءة في ق�صيدة/المباكرة ..وجمالية الإي�صال في الروح والج�سد
لل�شاعرة فتون ح�سين الح�سن
• جميب ال�سو�سي
ن�صها كام ًال ثم نحاول
نثبتُ قبل ت�شريح الق�صيدةّ ،
حوا�سها،
الدخول يف م�ستوى قوامها اجلمايل وك�شف
ِّ
وبنيتها الفنية الألقة.
«الن�ص»
ُ
يعابثني يف الأوار انتظا ْر
وينرثين يف ُرقا ُه انبها ْر
يعانقني حتت �شرفة �صمتي
يعانقني حتت �شرفة �صمتي
•••
بارت�شاف َ�شرو ِد
يباكرين
ٍ
ويعبق بي دون كل احلدو ِد
بارتعا�شات �صوتي
وال ينتهي
ِ
•••
ي�سيل الهوينى على هام دهري
�سكر باختالجات عطري
و ُي ْ
وميحو ب�أنخابه ظلّ موتي
•••
يعاقرين حلنَ فجر البخور
وير�سل بي �شع�شعات ال�شور
ويهديه �سحري ،و�أنواء حلني
نداء
«�أيا ر ّبة ال�شعر» ي�صبو ُ
راء
فيب�سم يف
القلب � ٌ
ُ
ِ
إثم َب ُ
«�أيا ر ّبة ال�شعرُ :جنَّ التمني
•••
�أال فابعثي من لدنك حياتي
و ُر ّدي �إ َّ
اللغات
يل رغيب
ِ
�أيا ر َّبتا :ر� ً
أفة باحرتاقي
•••
�أطلّي على جاحمات الليايل
وزفيّ �إىل البال خمر الو�صالِ
�أيا ّربتا :كي يفي�ض انعتاقي..
•••
يذوب الدعاء ب�أوراد ِخ�صي
ُّ
ويلتف �أ ْي ُك اجلوى حول قلبي
�صوب اندفاقي
ويجنح باحلرف َ
ُ
•••
يرت ُّل يف املاء ُرقيا �ضيائي
جمر الق�صيد ُروائي
ويعلن َ
ف�أختال نهر ًا بوعد الت�ساقي)
•••
�إنها “فردو�س” من ال�شعر ..وكوثر مياهه ومع ذلك ،ال
ت�ستطيع �أن تقب�ض على جمرتها �إال واحرتقت �أ�صابعك!..
ال��ق�����ص��ي��دة ه���ذه دخ���ول يف ال��ت��ي��ه ،و���ض��ي��اع يف ملكوت
قد�سية املفردة ،وحنني دائم ..دائم �إىل ما وراء الطبيعة
ل�شجرة
وجماهيلها ،ويف الوقت ذاته ،هي دار لل�سكينة ويفء
ٍ
زك��ي امل��اء وزالل���ه يغويك،
نهر
يف قيظ ال�صيف ،جانب ٍ
ّ
ويتلطّ ف عليك ب�إغفاءة هنية عنده ..الق�صيدة هذه ..ال
تخ�ضع البتة “للتحنيط� ،أو التخ�شيب”� ..إنها �أ�شبه بدورة
احلي،
دموية ن�شطة تتبارى مفرداتها باملفاج�آت ،واحل�ضور ّ
والغياب املُر ..وبالقفز املذهل من حمطة �إىل حمطة! ومن
فر�س تتبعك يف الرتوي�ض ،بل ومتنعك
�ساح �إىل �ساح� ..إنها ٌ
ٍ
من الإم�ساك بلجا ِمها..
“�سح ًا وت�ساكب ًا”
املو�سيقا فيها �أ�شبه
ٍ
مبطر يف الع�ش ّيات ّ

الق�صيدة يف مطلعها ,ومتنها ,وختامها ,ت�شبه
خمطط ًا هند�سي ًا مدرو�س ًا ملدينة مكتملة
باحلداثة يف �شوارعها وحمطات خدماتها
و�أبراجها ،و�إيقاعات فواني�سها امل�ضيئة.
وك�أن الع�شب مه َّي�أ لأن ينبت بني ظهراين ُجملها ،و�صواعق
مفرداتها الغنية باحلداثة ،وبثياب القدمي والعتيق مع ًا!
..ق�صيدة فتون بعنوان “املباركة” مت�سك �أ�صابعها
النب�ض واللمح ..محَ ْ م ّية ب�سلطان البالغة املهذّ بة والر�ؤى
الطموحة ..والتعابري املليئة باملفاج�آت املزدانة باحلركة
البهية.
وبالرزانة والكربياء ،وقدا�سة الرتاكيب الباذخة ــ حقاً
ــ التي تختفي يف ظاللها التالوين التي ُت�برز بني الكلمة
والأخرى ب�شكل مفاجئ ..وهذا �سر من �أ�سرار ال�شاعرة التي
تقود زخم ح�شد الق�صيدة ،وتقدم فنونها وفتونها.
..الأفعال امل�ضارعة التي على ر�أ�س كل مقطع �أو �أغلبها
جتعلك تهرول باجتاه ال�سياقات والرتاكيب الأخرى التي
حتمل املعاين الطازجة ،واملثرية ،وعميقة القيم ..يف لهفة
ال�شعر و�سماواته املت�سعة� ..إنها غنية حق ًا بالإدها�ش،
وباملو�سيقا ،وباملعاين اخلالقة تعال معي �إىل خفق هذا
املطلع
“�أطلّي على جاحمات الليايل
وزيف �إىل البال خمر الو�صال..
�أيا ربتا ..كي يفي�ض انعتاقي!!
��ات تخفق يف �سماء انت�صار
�أال ي�شعرك �أنها حتمل راي ٍ
احتفاالت لبهاء قيام يوم يف كني�سة� ,أو لعله بهجة
�أو يف
ٍ
وابتهاج يف جناح �أول و ّ
يل لك.
تتكاثر الأرواح يف املقطع املتناغم ،ومينعك ذل��ك من
االدعاء �أنك تقف ب�شكل عجول مع �إحداها� ,إمنا ي�شعرك
�أنك تهذي وراء خفقها و�أ�سرابها املتكاثرة يف الف�ضاء نف�سه.
�أع��ود �إىل مقطع �آخ��ر ,وك�أنك ترى �أن مطيع ًا لك يحييك
حتية الإخال�ص والقبول ،ويقف باحرتام �شديد لي�ؤديها
لك ب�أخالقية عالية وتقوى ر�شيدة.
“ي�سيل الهوينى على هام دهري ،و ُي�سكره باختالجات

مبطر يف
املو�سيقا فيها �أ�شبه
ٍ
«�سح ًا وت�ساكب ًا» وك�أن
الع�ش ّيات ّ
الع�شب مه َّي�أ لأن ينبت بني ظهراين
ُجملها ،و�صواعق مفرداتها الغنية.

ع�������ط�������ري..
وميحو ب�أنخابه ظلّ موتي.”..
هذا االن�سياب الالمغرور يحمل و�سامه بيده ،ومير ليلقي
ال�سالم بكل توا�ضع ورهافة.
الق�صيدة يف مطلعها ,ويف متنها ,ويف ختامها ,ت�شبه خمطط ًا
هند�سي ًا مدرو�س ًا ملدينة مكتملة باحلداثة يف �شوارعها
وحمطات خدماتها و�أبراجها ،و�إيقاعات فواني�سها امل�ضيئة.
ال�شعر يف هذه احلداثة حق ًا ،ويف هذا البناء الإبداعي الذي
يخلد ل�سنني طوال� ،إمنا ينبئ عن مثول �شاعري متمكن يف
مفا�صله وبهجته ،وثراء مفرداته وتراكيبه ,ويعطي احلق
لل�شاعر فيه �أن يتقدم �إىل ال�صفوف الأوىل ،و�أن يربز وجه ًا
�شعري ًا مت�ألق ًا ،و�س ّباق ًا �إىل اح�ترام اللغة ،واالنتماء �إىل
�سحر هذه اللغة ،التي تفعل الأعاجيب “االنتظار” يف �أحد
مقاطعه:
ي�سيل الهوينى على هام دهري
و ُي�سكره باختالجات عطري
وميحو ب�أنخابه ظلّ موتي
�إنها القدرة الإبداعية يف الت�صور والتكثيف ،وبهاء
اجلملة ،واملفردة احل��ارة ,مع اللطف يف الت�صاعد الواثق
وهو ي�سيل الهوينى” يف ثقة ورفعة �إىل حد تخوم الغرور!
“يعاقرين حلنَ فجر البخور
وير�سل بي �شع�شعات الن�شور
ويهديه �سحري ..و�أنواء حلني”
فبيني وبني نف�سي �أت�ساءل :هل لل�شاعرة جَ��دٌّ قدمي
عاي�ش “�أنواء” احلياة كلها ،وقتل الرتاكيب خ�برة ،ثم
�أعطاها حلفيدته لتعجنها مبيا ٍه �صافية �صرفة؟ وعلّمها
كيف ُتدخل املفردة �إىل عقيق القالدة لتجعلها يف كامل
بهائها و�ألقها؟
احلي للق�صيدة يجعلها متحركة احل�ضور،
�إن ال�سبك
ّ
ً
وخالقة على جدار العر�ض ويجعلها م�ستمر ًة يف خ�صوبتها
الداخلية واكتناز خلقها ومقدرتها الإبداعية وما مو�سيقاها
�إال “�سمفونيات” ذات �صلة مبتقني علم املو�سيقى رمبا تكون
ذائقتي ــ يف هذه الق�صيدة ــ مبالغ ًا بها ،ولكني �أراه��ا من
الناحية اجلمالية متقدمة يف �أبراجها على العاليات من
ال�شعر ,وت�ستحق التعليق والدرا�سة من اجلوانب الأخرى،
لتكتمل �صورة احل�ضور ال�شعري ال��ب��اذخ ,دون انحياز �أو
مواربة.
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• �أمين �إبراهيم معروف
�إىل روح ال�شاعر عماد
اجلنيدي
عبد الكرمي �شعبان
ملن يا عماد تركت ال�شوارع..
مقهى ال�شيبة ..جبلة..
كر�س ُّيك امللكي..
الزقاق..
ملن يا عماد تركت “العماد”..
البالد..
الرفاق.
ملن يا عماد تركت الك�ؤو�س..
الفلو�س
القوايف ..الأرق
ملن �سوف ترتك ك�أ�س العراق
ملن يا عماد تركت البالد..
ال�شوارع مبهوتة ..والق�صائد
منهوبة..
والزرابي مبثوثة ..واحلروف..
ُّ
ت�سيل دموع ًا ..وتبكيك..
ماذا تقول احلروف ..وماذا تقول
اجلروف..
ال�شواطئ ..رمل ال�شواطئ..
مقهى ال�سمك
وماذا يقول العباد
وماذا يقول امللك
وعكازك البلدي الذي كان جدي
متنَّاه
ماذا يقول..
وقد كان يف كل يوم على �ألف درب
ُ
يجول
ُ
ت�صول..
وكنت به يف الليايل
و�أنت ال�صحيح العليل...
و�أنت الن�شيف البلبل
وماذا يقول الرفاق الذين بكوا
�أغنياتك
وكنت لهم م�سرتاح ًا ودرب ًا..
وماذا تقول احلياة التي �أعوزتك
حنان ًا ..وحب ًا..
وماذا تقول الفتاة التي ع�شقتك
جراح ًا ..وعتب ًا...
ماذا تقول اجلريدة يف الالذقية
ماذا تقول املجالت ..يف العامل
العربي
ماذا يقول املعزّ ون..
والنادبون
ماذا يقول لك ال�شعراء..
الكالم كالمك ..وال�شعر �شعرك..
ماذا يقول الوفاء..
وماذا يقول لك القفر والطرق
املوعرات
ال�شتاء...
وماذا تقول املدائح..

شعر
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�سلة ورد

وداعا �آخر ال�صعاليك

• د� .سامي ال�شيخ حممد
وال�شهداء..
ماذا يقول ع�ضيمة ..ماذا يقول
العراقي ..ذاك املحب..
ُّ
وماذا يقول الهباء
وماذا تقول ال�سماء
ي�سائلك ال�سائلون
و�أنت جتيب..
حممد ي�س�أل ..مقهى ال�شبيبة
ي�شهد..
�سي�شارك املتوهج يربد
�أرواد ت�س�أل عنك ..و�أ�سعد..
ورد خديك وقت ال�صبا يتجدد..
�أنت عماد الق�صيدة ..عكازها..
مبتدى لهوها..
منتهاها..
�أنت �إن�سانها..
�شيخ �أحوالها ..مرجتاها..
�أنت ح ّمال عبء الكالم الذي ال
يقال
الق�صيدة مغمو�سة باجلمال
مو َّردة يف ربيع الدالل..
تروح جنوب ًا �إىل �أن يغار
ال�شمال..
ترو�ض ال�سهول �إىل �أن جتن
اجلبال
وروحك فوارة بالقوايف..
وعيناك م�شفوفة بال�شغاف
ماذا يقول ال�صعاليك
�أهل ال�صحارى..
العبابيد..
�أغربة اجلاهلية..
مملكة اجلنُ ..
ماذا يقول الأدب
وماذا يقول الأعاجم
ماذا يقول العرب
توهج �شعرك ناراً..
عماد ّ
تو ّرط يف احللو واملر..
�أوغل يف الدغل والبحر..
و�سع �ض ّيق..
ّ
�ش ّبب ..ح َّرق..
ب ّي�ض ..ز ّرق
�س ّود� ..ش ّبق..
�شرق
غربّ ..
ّ
خا�ض العراك الذي ال يخا�ض
وحلّق..
قال الذي ال يقال ..و�س ّوق
ل ّون ما ال يل ِّون ..ز َّوق
غازل ما ال يغازل..
نازل ما ال ينازل..
حاول وما ال يحاول..
طاف على الكائنات..
وط ّبق..

عماد ..عرفتك حتى ك�أين يف
ذات ذاتك
دفق بيان حتدر حتى ت�شذّ ر
تك�سر..
و�ساوق حتى ّ
وباعد ما بني لونني
قارب ما بني فنيني..
�أذهل �أهل البيان ..و�أ�سكر
ماذا يقول قمي�ص خرابك..
تلب�سه الدول العربية
والعامل العربي..
الذكي الغبي
ّ
وهذا املداد الندي..
وهذا الطالء ،الرثي..
وهذا الكالم ال�شقي..
وهذا احلنان النبي..
عرفتك ..تبحث حتت اجليوب
وحتت القلوب
و�أنت بكل طريق تلوب
و�أنت بكل �شكاة تذوب
عرفتك م�شتم ًال بالعذاب..
وحمتم ًال لل�صعاب
ومرحت ًال يف ال�شعاب..
عرفتك وقت ال�شباب
وبعد ال�شباب
فتى با�س ًال �ساحراً..
فاتك ًا
ال يهاب
�شعر
تخذت احلياة ق�صيدة ٍ
رث..
حكاية ن ٍ
بداية حب..
نهاية عمر..
�شقاوة طفل..
�سعادة ع�شق..
طراوة دفء..
فقر..
مرارة ٍ
عرفت احلياة ..ب�ص ّبارها..
و�صربت ..عجوز ًا وطف ًال
عرفت احلياة �شراب ًا ..ونه ًال..
�شقاء وقت ًال..
دنان ًا ..و ُف ًال..
عماد تقول دنانك �أين عماد
تقول ك�ؤو�سك �أين عماد
تقول ُجبلَّهُ � ..أم الزقاقات �أين
عماد
تقول البالد ..عماد ..عماد

ُو ٌّد َ ..و ْ�ص ٌل  ..هوىً  ..فهيام
وجدٌ ٌ ..
جمر
�شوق ٌ ..
بحر لظاه
فا ّتقادٌ يكوي الوجوه ِّ
القلوب من غفو ِتها
يوق ُظ
ِ
َ
احلبيب يف عاله
بحمد
ُي�سَ ِّب ُح
ِ
ِ
•••
العا�شقة للورو ِد
ِ
ُي ُ
بهج النّفو�سَ
احلبيب
بذكر
ال�صدو َر امل�ؤمنة
ِ
ِ
ُي ُ
فرح ّ
ً
ُيناجي
ال�سماءِ
غيمة زا ِئر ًة يف َك ِب ِد ّ
ُينادي:
�أ َّي ُتها ّ
م�س �أ�شرقي
ال�ش ُ
َ
ُ
خيوط ِك ِدثار ًا يقيني
ألتحف
علي �
ّ
مر و َبر َد ّ
ال�شتاء
�صقي َع ال ُع ِ
علي � ُ
آخذ قب�س ًا
َّ
ُ
وفرا�شات النّهار
إليه
ت�أوي الطّ يو ُر � ِ
•••
العا�شقني
اه ُر يف ليلِ
ِ
ال�س ِ
�أ ُّيها ّ
�ضوء َك كوثر ًا
�أ�س ِب َغ َ
� ّ
به يف �صالتي ُو ُن�سكي
أتو�ض�أُ ِ
ريق
ري به يف عت َم ِة الطّ ِ
رداء �أ�ستن ُ
ً
ال�سبيلِ
�أهتدي ِ
به �سواء ّ

قصة
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املزهرية
•�أدهم وهيب مطر
ت�سلّلت �شعاعات ال�شم�س الأوىل بخجل على
ً
خمرتقة �أغ�صان �شجر
�أروق���ة دم�شق القدمية
ال�صف�صاف
فجر جديد .
املحيطة و ُمعلنة انبالج ٍ
والنارجن ُ
ب��د�أت امل���آذن يف �أرج��اء املدينة النائمة تدعو
النا�س للقيام  ،لل�صالة  ،لل�سعي  ،لذكر اخلالق و اختلطت
�أ���ص��وات امل���ؤذن�ين بتغريد طيور ال�سنونو التي افتتحت
�سريع  ،و ن�شيط.
ا�ستعرا�ضي ،
بتحليق
�صباحها
ٍ
ٍ
ٍ
�إنه يوم جديد ،كل فرد َي ُعدُّ ال ُعدَّ ة ال�ستقباله على طريقته،
روائح اخلبز ال�شهية املنبعثة من الأفران القريبة تعلن بدء
�إنتاجها،وغناء ف�يروز القادم من �إح��دى الدكاكني ينع�ش يف
حم ّببة� .أ�صحاب املطاعم القريبة من»باب
النف�س �أريح ّي ٍة ُ
اجلابية»يتبادلون حتيات ال�صباح بذات الطق�س الروتيني
اليومي وبعواطف بال حرارة ،باعة الألب�سة امل�ستعملة بد�ؤوا
بن�شر ب�ضاعتهم واملُقعدون الذين يبيعون الدخان املُه َّرب احتّلوا
واحد منهم ا�سمه حتت كر�سيه
�سجل كل
ٍ
�أماكنهم املعهودة و قد ّ
ً
املتحرك ورا�سما مربعا على الإ �سفلت ُمعلنا بذلك �أنَ هذا املربع
مملكته ،عامله  ،م�صدر رزقه ،حدوده التي يدافع عنها بكل حتدٍّ
متحرك �آخر يحاول احتالل
و قوة �ضد �أي متطفل ،و�أي كر�سي
ٍ
املكان ،وعلى الر�صيف املقابل امل ُت�سخ ،كانوا هناكُ ،ثلّة من �أ�شباه
الرجال ،الأكرثية كانوا من اجلنود املتقاعدين وكبار ال�سن
يفرت�شون الر�صيف ،و�إىل جانبهم معاولهم ال�صدئة و �أدوات
�أخرى ،ي�سرتقون ال�سمع ل�صوت فريوز الذي ير�سل طم�أنينة
خادعة و م�ؤملة يف نفو�سهم.
اجلميع يحدقون بالإ�سفلت البارد فتنعك�س النظرات التائهة
ال�ضائعة بحبيبات الرمل �إىل وجوههم امل�صفرة اجلائعة.
�إنه يوم جديد ،و ه�ؤالء النا�س ي�أملون باحل�صول على عمل
ي�سدُ رمقهم ورمق عيالهم.
تعدَّ ت ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ،و�إذاع��ة لندن تبد�أ ّ
ببث
�أخ��ب��ار العامل العربي ،معظمها �أخ��ب��ار عن القتل وال��ذّ ب��ح و
االغتياالت ،واالن�شقاقات العربية العربية.
بد�أ ال�ضجر يت�سلل �إىل النفو�س ،والعيون التي فقدت بريقها،
و فقدت الده�شة.
ٌ
�سيارة �سوداء ب�سرعة كبرية
متر ،وفج�أة ،تنعطف
حلظات ُ
ثم تتج ّمد يف مكانها بعد �أن �صدر �صوت ح��ا ّد من دواليبها
اجلديدة،كان بداخلها رجل بدينٌ  ،ب��ارد النظرات ،مزرك�ش
الثياب ،وما ان �أنزل زجاج النافذة حتى جتمهر اجلمع حولها،
وبد�أ الكفاح من �أجل الو�صول �إىل نافذة الرزق لإجناز العمل
ال�شاق مهما كان نوعه.
ثوانٍ معدودة اتفق خاللها �صاحب ال�سيارة مع �أني�س ،الرجل
هم بركوب
املُ ّ
�سن �أ�شيب ال�شعر ،وحني َّ
ال�سيارة الفخمة ،ناوله الرجل كي�ساً
من النايلون ليفرت�شه حتته خوف ًا
على مقعد ال�سيارة املخملي من �أن
يت�سخ،كانت ثياب �أني�س مهرتئة رغم
حماوالته الكثرية ملعاجلتها بالرقع
امللونة.
مل ي�����س��ت��غ��رق ال��ط��ري��ق ط��وي�لاً
للو�صول ،ك��ان املنزل ق�صر ًا مبني ًا
م��ن ال���رخ���ام الأب��ي�����ض وم�����س��ق��وف�� ًا
بقرميد �أحمر على الطراز الفرن�سي،
واحل��دي��ق��ة املحيطة ب��دت وك�أنها
قطعة من اجلنة ،و�أُف��ه��م �أني�س �أن
مهمته هي �إ�صالح بع�ض التمديدات
ال�صحية يف املطبخ .
دلف الرجالن من الباب اخللفي
للمطبخ ،ت���أم��ل �أن��ي�����س م��ا ح��ول��ه،
ت�ساءل يف قرارة ذاته � ٌ
أمطبخ هذا
�أم جزء من متحف ،ما هذه الأجهزة
املوزعة يف كل مكان يا ترى؟ �إال �أنه
تعجب عندما وقع ب�صره
كثري ًا ما ّ
على جهاز تلفاز كبري احلجم ،هل

يتو�سل
يعقل �أن يوجد تلفاز يف املطبخ ؟ وتذكر كم ّ
له �أطفاله يومي ًا ل�شراء جهاز ول��و �صغرياً ،امتقع
حت�سر ،بلع ريقه ثم
وجه �أني�س حني تذكر �أطفاله َّ ،
ا�ستغفر ربه وبد�أ العمل ب�صمت.
ثماين �ساعات �أم�ضاها يف عمل د�ؤوب ،مل ُيقدَّ م له
خاللها �شيء من الطعام ،وال حتى كوب �شاي �إ ّال �أن اخلادمة
حنَّت عليه �أخري ًا وجلبت له طبق ًا فيه �أرز من يوم فائت ثم
قالت له ب�شيء من اخلوف -“ :كله ب�سرعة يا �أخ،لأن �ستي �إذا
ر�أتك ت�أكل يف املطبخ �ستطردين� ،أرجوك ،كله ب�سرعة “.
اح��ت��ار �أني�س ب��ادئ الأم���ر ،ف��كَ��ر ،ح��اول �أن يعيد الطبق
للخادمة� ،شعر ول�سبب ما �أن��ه ُيهان ،كيف ي�أكل خل�سة ،هل
ي�سرق حني ي�أكل ثمن تعبه؟ لكن ال بد من االختيار الآن بني
امل�شاعر النبيلة وبني املعدة الفارغة،ثم �شرع بتناول الطعام
رغم �صعوبة ابتالع الأرز النا�شف و البارد.
انتهى �أني�س من عمله يف ال�ساعة الثامنة م�ساء ،و بينما كان
ينظف املكان ،حدثت الكارثة ،فقد �سقطت �إحدى املزهريات
القريبة من دون ق�صد منه ،فتحطمت ،وتناثرت �أجزا�ؤها على
البالط الفاخر هرعت �صاحبة املنزل� ،شاهدت املنظرُ ،جنَّ
جنونها ،نعتته ب�صفات كثرية � ،أهانته ،ب�صقت يف وجهه ،حلق
بها زوجها ،ارجتفت مفا�صل �أني�س ملا ر�أى الزوج ال�سمني الذي
و َبخه ب��دوره� ،صفعه مل يحرتم �سنه ،ثم التفت �إىل زوجته
بكلمات رقيقة م�ؤكدا لها �أنَ �أني�سا �سيدفع قيمة
وطم�أنها
ٍ
توجه �إىل هاتفه اخلليوي
التحفة و�أن ال تقلق ب�ش�أن ذلك ،ثم َ
وات�صل بق�سم ال�شرطة.
اقتيد �أني�س �إىل خمفر ال�شرطة،كانت هناك تو�صيات
كثريةلت�أديبه ،وتعليمه كيف يتعامل ويحافظ على الأ�شياء
عند النا�س الأكابر ،طلب رئي�س املخفر من �أني�س �أن يدفع
قيمةالتحفة ،ارتبك �أني�س ،تلعثم� ،صمت وقد لفَّهُ الذهول.
د َّونَ ال�شرطي يف حم�ضر التحقيق �أن �أني�سا امتنع عن دفع قيمة
الأ�ضرار التي �سببها ف�أمر بحب�سه.
بعد يومني ،جاء الرجل ال�سمني �إىل املخفر ،دخل مكتب
��رارة داع��ي�� ًا �إي���اه للتف�ضل
رئي�س املخفر ال��ذي �صافحه ب��ح ٍ
باجللو�س ،لكن الرجل اعتذر الن�شغاله وكذلك لأنه مل يت�سنَّ
له االت�صال من �أجل الإفراج عن العامل املوقوف ،قال مازحا:
“ – لقد �أردت �أن �أُل ِّق َنه در�س ًا �صغرياً ،و � ُ
أردت �أي�ضا �أن �أُهدّ ئ
من ع�صبية زوجتي فقد كانت التحفة ن��ادرة لكنني ن�سيت
املو�ضوع ل��ذا �أرج��و �أن تخرجوه
من النظارة فور ًا و�أن تعطيه هذه
املائة لرية �إنه رجل م�سكني على
�أي ح��ال� ،أبلغ ال�شباب حتياتي
“ ،ثم رم��ى قطعة النقود على
الطاولة و ان�صرف.
خرج �أني�س من التوقيف ،كان
منهاراً ،يائ�س ًا ،مقهوراً ،و عالمات
احل���ز ن وا���ض��ح��ة ع��ل��ى �سحنة
�صفر� ،أخ��ذ املائة لرية
وجهه املُ ّ
وم�شى ب��اجت��اه املطعم امل��ج��اور،
ً
ً
م�شوية  ،ثم دخل
دجاجة
ا�شرتى
�إىل ال�صيدلية ،وح�ين خ��رج،
ا�ستقلّ البا�ص �إىل بيته.
ك���ان �أن��ي�����س ُم��ن��ه��ك�� ًا ل��درج��ة
الإع���ي���اء ،وك����ان واق���ف��� ًا و�سط
ال���زح���ام ،يحمل يف ي���ده كي�س ًا
�����س�����س يف ج��ي��ب��ه ق����ارور ًة
وي��ت��ح ّ
�صغري ًة فيها ُ�س ُّم فئران!

ماء
لعود الورد
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• وفيق �أ�سعد
-1-

يف جنازة ما..
ت�سقط وردة ف�أحملها قبل �أن تط�أها �أقدام
امل�ش ّيعني .يف البيت� ،أ�ضع الوردة فوق املن�ضدة
و�أن�شغل عنها ببع�ض الأمور ،وفج�أة �أ�سرع �إىل
ال���وردة التي مل ينتبه �إليها �أح��د من �أف��راد
�أ�سرتي� ،أحملها كما ُيحمل طفل مدلل يحت�ضر
و�أرك�ض نحو املطبخ.
�أ�ضع الوردة يف ك�أ�س ماء و�أعتذر.
-2يغزوين احلزن حني ر�أيت الوردة ي�أخذها الذبول،
الهم لأن ما من �أحد من �أفراد �أ�سرتي
وكاد يقتلني ّ
ر�أيته ينظر �إليها يوم ًا.
احل��زن وم�شتقاته طريق لفرح جم��ه��ول ،قلت
لنف�سي ،وحملت عود الورد املحت�ضر �إىل ال�شرفة.
�أ�شتل عود الورد يف �صفيحة �صدئة مليئة بالرتاب
كانت فيما م�ضى ليا�سمينة ماتت قبل� ..أوانها.
-3ماء لعود الورد كل �صباح.
�شجن وت�أمل كل م�ساء.
مر وماء لعود الورد؟!
كم من �صباح ّ
ومن َم ّر م�ساء حتى جاء بهذا الفرح ..،فرح ي�شق
ال��ع��ود ع��ن ب��راع��م وال�براع��م ع��ن �أغ�صان �صغرية
والأغ�صان عن �أوراق ثم ..ثم انفجرت بالورد.
تقول زوجتي والأوالد:
ما �أجمل هذه الوردة؟! وما �ألذ رائحتها؟!! من�أين جئت بها؟! ومتى؟!
�أقول:
 منذ جنازة.ابت�سم للوردة و�أن�سحب بهدوء.

10

شعر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1548" :الأحد 2017/7/9م � 15 -شوال 1438هـ

وداعاً� ..آخر ال�صعاليك

•عبد الكرمي �شعبان
�إىل روح ال�شاعر عماد اجلنيدي
ملن يا عماد تركت ال�شوارع..
مقهى ال�شيبة ..جبلة ..كر�س ُّيك
امللكي..
الزقاق..
ملن يا عماد تركت “العماد”..
البالد..
الرفاق.
ملن يا عماد تركت الك�ؤو�س ..الفلو�س
القوايف ..الأرق
ملن �سوف ترتك ك�أ�س العراق
ملن يا عماد تركت البالد..
ال�شوارع مبهوتة ..والق�صائد منهوبة..
والذرابي مبثوثة ..واحلروف..
ُّ
ً
ت�سيل دموعا ..وتبكيك..
ماذا تقول احلروف ..وماذا تقول
اجلروف..
ال�شواطئ ..رمل ال�شواطئ..
مقهى ال�سمك
وماذا يقول العباد
وماذا يقول امللك
وعكازك البلدي الذي كان جدي متنَّاه
ماذا يقول..
ُ
يجول
وقد كان يف كل يوم على �ألف درب
ُ
ت�صول..
وكنت به يف الليايل
و�أنت ال�صحيح العليل...

• ريا�ض طربة
احلرب هي احلرب
يف كل زمان نعرفه يف كل مكان
يف �صمت لغات الأر�ض
يف بوح �أحرفها الطاغي
ال تعني احلرب غري املوت
غري القتل
غري خراب ودمار
غري �أ�شالء بعرثها احلقد
كومها غ�ضب يف كل مكان .
--2
�أوالد الـ �أدم ما هذا؟
احلرب فعل منقطع الأخالق
احلرب يف بلدي �أغنية ال�شيطان
--3
املوت يف بلدي جمع تك�سري
�أو جمع جموع الأ�شالء
توابيت اجلنود ال�شجعان
ال �شيء مثل احلرب يف بلدي
بلد الأحزان
--4
احلب يف بلدي خمتلف �أي�ضا

و�أنت الن�شيف البلبل
وماذا يقول الرفاق الذين بكوا �أغنياتك
وكنت لهم م�سرتاح ًا ودرب ًا..
وماذا تقول احلياة التي �أعوزتك
حنان ًا ..وحب ًا..
وماذا تقول الفتاة التي ع�شقتك
جراح ًا ..وعتب ًا...
ماذا تقول اجلريدة يف الالذقية
ماذا تقول املجالت ..يف العامل العربي
ماذا يقول املع ّزون..
والنادبون
ماذا يقول لك ال�شعراء..
الكالم كالمك ..وال�شعر �شعرك..
ماذا يقول الوفاء..
وماذا يقول لك القفر والطرق املوعرات
ال�شتاء...
وماذا تقول املدائح..
وال�شهداء..
ماذا يقول ع�ضيمة ..ماذا يقول
العراقي ..ذاك املحب..
ُّ
وماذا يقول الهباء
وماذا تقول ال�سماء
ي�سائلك ال�سائلون
و�أنت جتيب..
حممد ي�س�أل ..مقهى ال�شبيبة ي�شهد..
�سي�شارك املتوهج يربد
�أرواد ت�س�أل عنك ..و�أ�سعد..

ورد خديك وقت ال�صبا يتجدد..
�أنت عماد الق�صيدة ..عكازها..
مبتدى لهوها..
منتهاها..
�أنت �إن�سانها..
�شيخ �أحوالها ..مرجتاها..
�أنت ح ّمال عبء الكالم الذي ال يقال
الق�صيدة مغمو�سة باجلمال
مو َّردة يف ربيع الدالل..
تروح جنوب ًا �إىل �أن يغار ال�شمال..
ترو�ض ال�سهول �إىل �أن جتن اجلبال
وروحك فوارة بالقوايف..
وعيناك م�شفوفة بال�شغاف
ماذا يقول ال�صعاليك
�أهل ال�صحارى..
العبابيد..
�أغربة اجلاهلية..
مملكة اجلنُ ..
ماذا يقول الأدب
وماذا يقول الأعاجم
ماذا يقول العرب
عماد توهّ ج �شعرك نار ًا..
تو ّرط يف احللو واملر..
�أوغل يف الدغل والبحر..
و�سع �ض ّيق..
ّ
�ش ّبب ..ح َّرق..
ب ّي�ض ..ز ّرق

�س ّود� ..ش ّبق..
غ ّرب� ..ش ّرق
خا�ض العراك الذي ال يخا�ض
وح ّلق..
قال الذي ال يقال ..و�س ّوق
ل ّون ما ال يل ِّون ..ز َّوق
غازل ما ال يغازل..
نازل ما ال ينازل..
حاول وما ال يحاول..
طاف على الكائنات..
وط ّبق..
عماد ..عرفتك حتى ك�أين يف ذات ذاتك
دفق بيان حتدر حتى ّ
ت�شذر
تك�سر..
و�ساوق حتى ّ
وباعد ما بني لونني
قارب ما بني فنيني..
�أذهل �أهل البيان ..و�أ�سكر
ماذا يقول قمي�ص خرابك..
تلب�سه الدول العربية
والعامل العربي..
الذكي الغبي
ّ
وهذا املداد الندي..
وهذا الطالء ،الرثي..
وهذا الكالم ال�شقي..
وهذا احلنان النبي..
عرفتك ..تبحث حتت اجليوب
وحتت القلوب

حب وحرب
له طعم النعناع
ح�ضور احلبق يف �أجفان الع�شاق
ان�سياب اليا�سمني يف كفني
احمرار اخلدين
دقات مت�سارعة يف القلب
ال يخ�شى القذائف
والقنابل
وال ي�أبه للم�سافات
يحطم قواعد النحو وال�صرف والإعراب
ي�سخر من �أوزان اخلليل
ُ
تفعيالت ال�سياب ال تعنيه
ين�سج نقو�شه فوق اجلدران
--5
احلب يف بلدي مثل املحظورات
ميتلك جواز �سفر
دويل الت�أ�شريات
واحلب يف بلدي
فعل من �أفعال املا�ضي احلا�ضر
رغم كل العرثات
حب �سوري الن�سمات

و�أنت بكل طريق تلوب
و�أنت بكل �شكاة تذوب
عرفتك م�شتم ًال بالعذاب..
وحمتم ًال لل�صعاب
ومرحت ًال يف ال�شعاب..
عرفتك وقت ال�شباب
وبعد ال�شباب
فتى با�س ًال �ساحر ًا..
فاتك ًا
ال يهاب
�شعر
تخذت احلياة ق�صيدة ٍ
رث..
حكاية ن ٍ
بداية حب..
نهاية عمر..
�شقاوة طفل..
�سعادة ع�شق..
طراوة دفء..
فقر..
مرارة ٍ
عرفت احلياة ..ب�ص ّبارها..
و�صربت ..عجوز ًا وطف ًال
عرفت احلياة �شراب ًا ..ونه ًال..
�شقاء وقت ًال..
دنان ًا ..و ُف ًال..
عماد تقول دنانك �أين عماد
تقول ك�ؤو�سك �أين عماد
تقول ُجبلَّهُ � ..أم الزقاقات �أين عماد
تقول البالد ..عماد ..عماد

خلف ال�ستار
• زهري ح�سن
ٌ
ليل و�سرب فرا�ش
يطوقان قنديلي امل�صلوب
فع ّما قليل �ستختنق ذبالته
وتغيب
قارعة �ألوذ
ف�إىل �أي
ٍ
و�إىل �أي البالد �أ�صري..
قريب ًا �ست�سدل ال�ستارة
يغيب العازف غارق ًا يف الوحل
وت�صمت الرياح،
فطوبى ملن ح ّل ِق بجناح ر�سول
وارتقى عارج ًا كرياح الغروب..
تلك القلوب التي فا�ضت
مرتعة بالبهاء
كرياحني
ٍ
غدت وحيد ًة يف رحلتها،
وما زال احلمام ينوح
بينما تغور النجوم
والقمر ..يتدحرج منكفئ ًا
على �سالمل الليل النحا�سية
ليعم الظالم
ٌ
�ساعة يف �أول الهزيع
وترن
و�آخر احللم..

قصة
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•رفيف قنديل
يف كل يوم كانت غنوة تراه وهو يفتح باب منزله بكل هدوء ويخرج بكامل �أناقته
وو�سامته التي تفنت بال حدود قلوب العذروات ،وبنعومة هم�سات جدول رقيق وعذب
كان يقول لها �صباح اخلري وينطلق وقد و�ضع نظارة جميلة على عينيه ال�ساحرتني
وتف�شل الأ�شعار يف و�صفه ولوجاء لوركا من �أ�سبانيا وموليري من فرن�سا وعمر بن �أبي
ربيعة من احلجاز ونزار قباين ومعه خمائل دم�شق ..
و�أما ذلك الرجل الذي رمبا يناف�س يف ح�سنه و�ضاح اليماين ويجاري يف جماله النبي
يو�سف الذي ع�شقته زليخا زوجة عزيز م�صر وحاولت اغراءه ولفت نظره فما ا�ستطاعت
فمزقت «قمي�صه من دبر» بينما قطعت جواريها �أ�صابعهن لر�ؤيته من قوة ح�ضوره و�سحر
جاذبيته....
هذا ال�شاب الو�سيم كان يقارب الأربعني من العمر وا�سمه ح�سان وهو �أ�ستاذ جامعي يف
كلية االقت�صاد
و�أما غنوة ال�صبية ال�صغرية ذات الع�شرين ربيع ًا فرمبا فاقته جما ً
ال يف عذوبة ورقة
ويف دالل وعفة� ..شعرها طويل يتمايل مع �أطراف �أثوابها وعيناها م�سروقتان من وجه
لبوة �أو قطة ،منمنة الق�سمات نقية الب�شرة عنقودية الفم خمرية الوجنات ومع ذلك
فقد تعلقت بالدكتور ح�سان وما عادت ترى �إال �إياه من �شباب كرث كانوا يحاولون اعرتا�ض
طريقها اىل كلية االقت�صاد ولكنها كانت مرهونة العواطف بفاتنها الدكتور ح�سان علما
�أنه متزوج ولديه ولدان ..مل تهتم بهذا التف�صيل فجنون عواطفها وتعلقها ب�سحره ورقيه
�سلب ب�صرها وب�صريتها فكانت ترتقب الدقائق خلف الباب حتى ت�سمعه يفتح باب منزله
لت�شبع عينيها ببهاء حمياه وليلقي عليها ال�سالم ومي�ضي ك�أنه حلم �أو من كوكب �آخر �أو من
فر�سان �أيام زمان �أو نبيل من نبالء العهود املا�ضية �أو ممثال يفوق جورج كلوين وريت�شار غري
وتوم كروز وغريهم من م�شاهري الفن �شعبية وجماهريية..
عا�شت غنوة �سنتها الأوىل يف كلية االقت�صاد وهي ال تعرف �سوى الدرا�سة وال�سهر مع
الأحالم فكم من مرة ر�أته يفتح الباب ليدخل على غرفة نومها وبيده وردة حمراء فت�صرخ
ب�صوت عال� :أهالبك حبيبي وحني تبحث عنه فال تراه تنخرط يف البكاء حتى تهرع
�إليها والدتها لت�س�أل عن �سبب البكاء فتجد غنوة طريحة الفرا�ش وهي يف غري حال ت�صيح
..انه قلبي ي�ؤملني يا �أماه � ..أي قلب يا حبيبتي؟ فت�شري بارتباك اىل بطنها لت�سرع والدتها
الح�ضار ك�أ�س من ال�شاي
عام درا�سي م�ضى وغنوة مازالت تعي�ش االنف�صام بني هيامها بالدكتور ح�سان واعرتا�ضها
طريقه يف الذهاب والإياب وبني عدم اكرتاث ح�سان بها وك�أنه ال يفقه يف لغة العيون وال
يف �أبجديات احلب وكل حركات غنوة كانت ت�ؤكد لأي �شاب �أنها واقعة يف الغرام مبا تفتعله
من �أمور كان على الدكتور ح�سان �إدراكها والإح�سا�س بها..
يف �شهر ني�سان تبد�أ موا�سم �أمطار من نوع خا�ص فيها غزارة ..فيها ال�سماء تقرتب حبا
من �أدمي الأر�ض ويف هذا ال�شهر يبد�أ الطالب يف نهايته باال�ستعداد لالمتحانات  ..و�أما
غنوة فكانت كلما اقرتب الوقت من نهاية العام الدرا�سي تزداد قلق ًا وتوتر ًا وتكثف جوالت
ر�صدها له وهو منطلق ب�سيارته الفاخرة اىل كلية االقت�صاد حيث هي تتابع درا�ساتها
وتكون �أول احلا�ضرات يف مقاعد املدرج حني يقف الدكتور ح�سان بقامته وجماله و�أناقته
و�صوته الرخيم يلقي حما�ضراته وهي هائمة به ب�شكل فا�ضح لفت �إليها �أنظار باقي الطالب
حتى �إن الدكتور ح�سان قال لها ذات مرة ببع�ض الت�أنيب� :أين �أنت يا �أن�سة غنوة حني مل
تتمكن من الإجابة عن �س�ؤال طرحه عليها مبا زاد من ارباكها فقالت من دون تفكري� :أنا
معك دكتور ..
لكن للقدر دور ًا وللحب جوالت ولني�سان ر�سائل مطرتنع�ش االن�سان وكان ذلك كله من
ح�سن حظها حني خرجت من اجلامعة فر�أته م�سرعا اىل �سيارته كطيف قزحي ي�شق عباب
الأمطار املنهمرة على الأر�ض فوقفت يف مكانها تتابعه بلهفة بينما و�شحتها زخرات املطر
بهاالت من ماء جعلت ال�شعر ينطلق مع عقال االرتهان للتنظيم اىل الفو�ضى واالن�سدال
على الوجه اجلميل بينما اجتاحت الأمطار ثيابها لتلت�صق بالقوام الفتان ..هنا ملحت يد
الدكتور ح�سان ت�شري �إليها من نافذة �سيارته �أن تتقدم �إليه .
ماذا �أيعقل هذا ..ال ..ال ميكن ،فركت عينيها فان�ساح كحلهما على الوجنتني لتت�شكل
لوحة تعبريية قلما جتود بها ري�شة فنان.
انه ي�شري �إليها ،لقد ت�أكدت من هذا وهي تبحث يف عينيها الوا�سعتني عن �أحد �آخر يلوح
له الدكتور احلبيب وهنا انطلقت م�سرعة وفتحت الباب دون وعي وال ا�ستدراك ملا اقدمت
عليه لتجده ي�ضحك ب�صوت عال قائال  :ماهذا ياغنوة ؟؟ غنوة !!..ان��ه يلفظ ا�سمها
مبو�سيقى تناف�س ابداع فريد الأطر�ش يف �أغنية (�أ�ضحكلي كمان)� ..ضحكت غنوة وقالت
باعتذار وارتباك� :آ�سفة دكتور لكنه قاطعها فورا  :على ماذا ياغنوة!! على ..على  ..لقد
فقدت جر�أتها وخابت كلماتها فراح ًا وهيبة معا وخانتها احلروف ا�ضطراب ًا وابتهاج ًا
وجتمع الفم املبلل باملطر يف م�ساحة �صغرية حتمل الده�شة والرغبة كي حتدثه ولو
كلمة لكنها مل ت�سـتطع ,عندها وقد انطلق الدكتور ح�سان ب�سيارته �سريعا �أم�سك بيدها
املرجتفة قائال  :مابك يا�صغريتي  ..زلزلت الأكوان �..سمعتها جينفر ا�شتون يف م�سل�سل
فريند ال�شهري العزيز على قلبها ..ارتع�شت ونظرت يف عينية فوجدته يحدق بها يف حب
و�إعجاب رجل له حكاية وتاريخ ع�شق ..عندها �س�ألته  :مابك دكتور ؟؟ قال باقت�ضاب
 :ابادلك م�شاعرك باخت�صار ..نعم !! �أي م�شاعر تق�صد دكتور قالت ذلك وكل مفردات
وجهها ت�ؤكد �أنها مرتبكة وكاذبة من �شدة خجلها
عندها ق��ال ح�سان  :ا�سمعي يا�صغريتي �أن��ا ج��ارك و�أ�ستاذك واع��رف �أن��ك معجبة

بي ..وماذا ؟ وماذا ؟؟ قال لها ح�سان �ضاحك ًا� ..أنت �ستحديثني عن ماذا هذه ..هنا
�سحبت نف�سا كان عالقا يف الرغامى غائرا يف احلنجرة وبع�شق طويل قالت � :أنا �أحبك
 ...لكني متزوج يا �صغريتي �..أع��رف ،وعندي ولدان �أعرف ،اذاً؟ قالت بدموع تفجرت
فج�أة ف�أ�صبحت عيناها عا�صفة يف بحر �أزرق وا�سع املدى  :ال �أريد اال �أن حتبني ،وب�سرعة
�أجابها  :ومن قال غري ذلك ،انهارت �..سقطت يف �صدمتها �..أبعدت بع�ض خ�صالت ال�شعر عن
عينيها فاقرتب بيده وم�سح لها بع�ض الدموع قائال  :وهل من يريد احلب يبكي ياجميلة..
�صمتت وتوقفت عن البكاء وهي تنظراليه ب�شغف جمنون وهيام غري معقول فقال �ضاحكا
بعذوبته  :ا�سمعي ياغنوة � :أنا احبك كثريا لكني ال �أ�ستطيع امل�ضي معك يف هذا امل�شوار
وب�سرعة قالت :وملاذا دكتور؟ قال وهو ير�سل نظره اىل البعيد  :لأ�سباب كثرية تعرفني
بع�ضها ..قالت� ،أي�ض ًا؟ قال �أنا رجل وطني ورب �أ�سرة ويل �سمعتي ومركزي ..هنا انتف�ضت
وقالت وهل �أ�سيء بحبي ل�سمعتك؟ قال :ال ..لكن لو عاد الزمان �إىل الوراء ..املهم الآن
ياغنوة �أن تفكري مباقلت وتعودي �إىل ال�صواب وتبحثي عن �شاب يف عمرك ي�ستحق حبك
وهذا اجلمال ....
�ساعات طوال وغنوة م�ستلقية يف �سريرها تبت�سم تارة وتعانق الو�سادة تارة وهي غائبة
عما حولها يف ا�ستعادة ذكرياتها التي فاقت يف ا�سعادها كل ماقطفته منها يف �سنواتها
النقيات ..فهاهو فاتنها ي�شري لها �أن ت�أتي �إليه ..هاهو مي�سح بع�ض املطر عن جبينها..
وها هو يعرتف لها بحبه� ..آه كم �أنا غبية قالت وهي تت�أوه متابعة وكيف مل �أحلظ ذلك
وع�شقه ي�سكن قلبي و�سحره ي�ضيء حجريات �صدري..واذ هي كذلك تغفو لت�ستيقظ
�صباحا مت�أخرة عن موعد حما�ضرتها ومن دون �أن ترى حبيبها وهو يغادر منزلها كعادتها
منذ�شهور طوال
ومع ذلك �سارعت �إىل الذهاب اىل اجلامعة ...
يف اجلامعة كان هناك اعتذار منه كما �أخربها الرفاق عن املحا�ضرات ملدة �أ�سبوع
..انهارت غنوة ..بكت والأ�صدقاء يف حالة ا�ستغراب ملا �أ�صابها وهي بينهم تنظر �إليهم
بندم وا�ضح على �ساعات ال�صبح التي نامت بها ،بينما روحها تنب�ض ب�ألف �س�ؤال عن �أ�سباب
اعتذار و�سيمها عن املحا�ضرات وكم هي حالة الأمل تكون كبرية حني الت�ستطيع البوح
لأحد عن �سبب �أوجاعك رغم �أن احلب يف نظرها هو �أك�سري حياتها ..هو ملهم الأحالم
..هو مرور بني قوايف الورود وال�سباحة يف بحور هيام ..
�أ�سبوع م�ضى التعادل طول �أيامه �سنوات عمرها كله وهي كل يوم تقف على الباب
متوقعة �أن يظهر فار�سها ووليف روحها الفتان الذي �أغرقها يف يوم ماطر مب�شاعرمل تكن
تتوقعها ثم غاب ..
بعد �أ�سبوع ارتدت �أجمل ثيابها و�أ�سدلت �شعرها على كتفيها ك�شالل عطر فواح ووقفت
تنتظره خلف الباب لكنه مل يخرج ..مل��اذا ؟؟ ا�ضطربت وارتع�شت يداها ومن دون �أن
تدري فتحت الباب واقرتبت من باب منزل الدكتور لت�س�أل عنه ..لكنها هابت من احلالة
فرتاجعت راك�ضة اىل اجلامعة لتجد الطالب يف حالة ا�ضطراب فما الذي يجري يا رفاقي
؟عندها كانت ال�صدمة ب�أن الدكتور ح�سان يف حالة خطرية يف �أحد م�ست�شفيات املدينة،
هنا �صرخت كاملجنونة  :ملاذا؟ و�سقطت مغ�شيا عليها لت�ستيقظ يف مكتب عميد اجلامعة
الذي كان �صديق الدكتور ح�سان وهو يقول � :إن الدكتور ح�سان رجل وطني وقد كان يف
مهمة �إي�صال م�ساعدات طبية وغذائية اىل �أهايل مدينة حلب ويف طريق العودة تعر�ض
لر�صا�ص قنا�ص وو�ضعه �صعب الآن ..ثم تابع :من يحب مرافقة وفد طالبي معي لزيارته
فليتف�ضل ...
هي يف امل�ست�شفى مع الأ�صدقاء وعميد الكلية والدكتور ح�سان غارق يف غياب بني كل
و�سائل اال�سعاف ..حينها بكت وب�صوت عال .مل ت�ستطع ال�سيطرة رغم �صمت اجلميع لقد
نزف قلبها وانهارت قواها وهي ترى حبيبها بني قطع ال�شا�ش وحوله زجاجات ال�سريوم
و�أجهزة مراقبة ال�ضغط ونب�ضات القلب وح�سان لي�س يف هذا العامل انه يف رحلة املقاومة
بني املوت واحلياة ..بني ما �أراد من خري لأبناء حلب وبني ما انتهت �إليه احلال
حني و�صلت غنوة �إىل البيت �سقطت خلف الباب وهي تنوح ب�صوت تق�شعر له الأبدان
وعندما رك�ضت �إليها �أمها لتحت�ضنها بلهفة وتقول :ما بك حبيبتي قالت من دون �إدراك:
حبيبي ميوت ..لقد قتلوه ،ماذا تقولني يا غنوة ومن حبيبيك هذا؟ هنا عادت �إىل ر�شدها
وقالت� :أق�صد يا �أمي �أ�ستاذي الدكتور ح�سان ..جارنا ؟ �أجل يا �أمي ,و�سريع ًا اقرتبت الأم
تقبلها وتبكي..
�شهران انتهى فيهما العام الدرا�سي واالمتحانات وغنوة عازفة عن كل �شيء �إال الذهاب
اىل امل�شفى لالطمئنان على الدكتور ح�سان وكثري ًا ما وقفت على باب غرفته دون الدخول
ب�سبب وجود زوجته وبع�ض �أهله
و�أخريا البد للحب من االنت�صار ويف زيارة كان الدكتورح�سان يتماثل اىل ال�شفاء بعد
�أن كاد يفقد �أ�صابع من يده اليمنى لوال العناية الإلهية ناداها �إليه وهو يف ال�سرير وقال
�ضاحك ًا� :أمازلت حتبيني يا غنوة قالت فور ًا بلهفة الأطفال� ..أكرث من الأول� ..أم�سك
بيده امل�ضمدة بال�شا�ش يدها الرقيقة وقال� :أما �أنا فقد �أحببتك �أكرث و�أكرث و�أكرث..
�ضحكت ..بكت :ارتع�شت ..وحني �س�ألها مابك ياحبيتي هبطت �أمام �سريره وهي تقبل يده
فقال على الفور :ال يا حبيبتي ال تفعلي هذا ..نه�ضت وقالت� ..س�أفعل لأن هذه اليد تقبل
ياحبيبي وفج�أة نظر �أيها ومن دون تردد قال� :أتتزوجيني يا غنوة ..وبذهول قالت:
وزوجتك ..قال هذا �ش�أين يا غنوة لأنك �أنت من �أحببت و�أنت من ع�شقك قلبي فماذا قلت
؟؟ عندهاا�ضطربت من جديد وبدموع قالت � :أنت حبي وا�ستاذي ووطني ،و�أنا لك فقط..
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قراءات نقدية

بدر �شاكر ال�سياب
�أ�سمهان احللواين  :روعة ال�شكل وفتنة الكلمة
ومواطن اجلمال يف ق�صيدة
يف جمموعتها (ذاكرة الأرواح)
�أن�شودة املطر
• �إ�سماعيل امللحم
حني ع�شقت الر�سم  ...مل �أكن �أعلم
علي �أن �أر�سم ذلك العطب يف احلياة
�أن َّ
تلك املالمح يف الأخيلة
بال ج�سد  ...بال قوام
ال ت�س�ألك الق�صيدة ع��ن ال��ب��داي��ة وال ت���أخ��ذك
البداية نحو اخلطوط يف اللوحة الت�شكيلية .كلتاهما
لوحة البورتريه والق�صيدة يت�سابق فيهما احلرف مع
اخلط فال جتدك تقدم �أحدهما عن الآخر� ,أ�سمهان
احللواين �شاعرة �أنت �أم فنانة؟ تتالقى روعة ال�شكل
مع فتنة الكلمة ,ق�صيدتك لوحة من حروف ور�سومك
خطوط من �شعر .تتعرى الق�صيدة ،تدخل باب الت�ألق
من بوابة الت�ضاد ،تتجاوز اللهفة وجي�شان العواطف
تخلق لوحة فل�سفية تتجاوز املت�ضادات تدخل يف الثالث
املرفوع ال تت�صارع ,تتعاي�ش فتكتمل ال�صورة �أو تكاد تغدو
الق�صيدة لوحة بنيانها من حروف ،والبورتريه ق�صيدة
بنيانها من خطوط� .أنت يف مهرجان جمايل الق�سمات
ال يك�شف اجلمال عن �سره ،تلك ميزة الفن (قابليته
للتغاير) .كلُّ ُمتوا�صلٍ معه يرى فيه ما يختلف مع ما يراه
الآخر.
من �أنا؟
جريئة حد التحفظ
�أ�سرية حد احلرية
طليقة حدّ الرجوع
مولعة حد االنعتاق
بريئة حد التهمة
...
الفن كما الأدب قادر على جتاوز اللحظة ،خا�صة �إذا
كان مطعم ًا بالأفكار واملعارف والفل�سفة .يف جمموعتها
(ذاك��رة الأرواح) حتوم ال�شاعرة الفنانة حول عوامل
م��ن ح��ب وت���أم��ل ،يتجاوز الأث���ر الفني يف جمموعتها
الثبات و�صو ًال �إىل م�شارف الفل�سفة متنحك الق�صيدة
�صور ًا ت�شكل نظرات يف الوجود متخطية كل اخللفيات
االجتماعية ،قد يرى املتلقي يف ق�صيدتها عربة �أو عرب.
ماذا لو؟
العري
ارتاح اخل�شب احلميم الداكن جل�سد
ّ
وترا�سل اجلمال امل�ضمر مع املو�سيقا الناعمة
و�أتيتني
م�ضر َج ال�ضوء
ّ
باذخ الب�سمة
ماذا لو؟
حترك الهواء ال�ساكن بيننا
واهتز �صمتك
الت�أمت جراحي مع بهجة حلمك
وحلقنا يف مطلق �س ّيد
و�سقطنا �سقوط ًا حر ًا
وا�ست�شهدنا على ن�صل البوح  ...ماذا لو؟
ق�صيدتها غنية بال�صور احل�سية ت�سري باملتلقي عرب
دروب من جمال تلتقطها (كامريا) �شديدة احل�سا�سية،
فال يدري املت�صفح للمجموعة من �أي �صفحة يبد�أ �أو عند
�أي �سطر يتوقف ،يغالبه الف�ضول والتطفل .من ندبة يف
�شقوق �إىل رع�شة علقت� ،شعر الطفولة املنك�سرة فالزغب
املخملي والوردة و...
م�سدت �شعر الطفولة املنك�سرة
حني ّ
ذلك الزغب املخملي املتعط�ش يف تف�صيله
حني داعبت الوردة ذات ذكرى
ذلك ال�سالم ا�ستغرق يف ح�ضنه ذات لقاء
ذلك التعرق حني ا�ستنفذ �صربه ذات م�ساء
ذلك ال�شعاع املنطلق �سهم ًا
ي�شق ال�سماء ذات ابتهال

• د .رحيم هادي ال�شمخي

هل ت�شتاقني؟
ق ِّبله
�إذن
وارفعه عالي ًا حتى اجلبني
لكل منا – كما يقول ميخائيل نعيمة بني با�صرتيه
نافذة �سحرية نطل منها على �أنف�سنا والكون ،فنب�صر
ال��ك��ون فينا ونب�صرنا يف ال��ك��ون وح���دة متما�سكة ،ال
تنف�صم وال تتجز�أ ،ولي�س لها بداية �أو نهاية� .أما القوة
العجيبة التي بها تتما�سك تلك الوحدة فهي املحبة.
كذلك هي ق�صيدة �أ�سمهان تتعدى حدود املنطق والعقل
تنفذ بكلماتها وخطوطها �إىل بواطن الأ�شياء والنا�س.
تدعوك الق�صيدة �إىل حالة من الت�أمل ،ومتنحك فر�صة
لل�س�ؤال:
مب ت�شدك �شاعرة �إىل عواملها ومتنحك فر�صة القب�ض
َ
على معان تكاد من فرط نعومة لفظها تنزلق من ذائقتك؟
لكنها حتتفظ لك باحلق يف تذوق ما يف فنها ال�شعري وما
يف لوحتها من جمال ،وما فيها ما يوحدها ويحفظ لها ما
يقيها من الفو�ضى؟
يف العمل الفني �إىل �أي جن�س �صنفناه ما ي�ستدعي
االن��ت��ب��اه وي��ث�ير الإع���ج���اب وال��ده�����ش��ة ،وب�ي�ن ال�شعر
والت�صوير ثمة �شبه الف��ت -كما يقول الر�سام العاملي
غويا -كل منهما يختار فيما هو ع��ام و�شامل ما يراه
�أكرث ارتباط ًا بنظرياته ،فهو يجمع يف �شخ�صية واحدة
خيالية �ألوان ًا من الظروف والطباع تقدمها الطبيعة على
نحو متعدد فيوحدها يف �أثر �شامل .فكيف وقد اجتمعا،
ال�شعر والت�صوير يف جمموعة واح��دة� ،أو اجتمعا على
�صفحة واح��دة �أو على �صفحتني متقابلتني كما عودت
هذه ال�شاعرة الفنانة �أ�صدقاء ق�صيدتها؟
ننتظر املزيد ومباركة هذه املجموعة اجلميلة.
عا�صفة اللحظة
ا�ستمع �إىل نب�ضها والأنفا�س
احرتق بلهيبها البارد
قطر الندى من كل زهرة فيها
ِّ
تن�سمها  ...تن�شقها عبري ًا
ع ّبئ من عطرها قارورة
تعطر بها ع�شق ًا وحب ًا وجنوناً
عا�صفة اللحظة
تتوقد يف �سماء جنونك
حررها من الزمن
ّ
من احل�ضارة
و�أقبل عليها رج ًال بدائي ًا
فال ح�ضارة �أ�سمى من ح�ضارة ع�شق يف بدائية
حلظة

تنبني ق�صيدة �أن�شودة املطر ،على عالقة مركزية تن�ش�أ ينب �صوت ال�شاعر
والرمز الذي ي�ستدعيه ،وهي حالة جمالية بحد ذاتها يف الق�صيدة ،فع�شتار
(�آلهة اخل�صب) التي يتحول الن�ص يف ح�ضرتها �إىل قدا�س ابتهايل متثل دائرة
مركزية �أوىل يتحلق حولها ح�شد من الدوائر املتتابعة وهذه التتابعية ت�ضفي
على الق�صيدة �صور ًا جمالية رائعة ،حيث تلمح الأم التي ماتت والطفل يهذي
قبل �أن ينام .يقول ال�شاعر:
كان طف ًال بات يهذي قبل �أن ينام
ب�أنه �أمه التي �أفاق منذ عام
فلم يجدها
لح يف ال�س�ؤال قالوا له (بعد غد تعود)
ثم حني ّ
البد �أن تعود
وكذلك نرى ال�شاعر بدر �شاكر ال�سياب يب�شر بالثورة بطريقة جمالية
وا�سعة الطيف �أو ك�أنه يقول هي ثورة ت�شمل كل العراق ،يقول ال�شاعر:
�أكاد �أ�سمع العراق يذخر الرعود
ويخزن الربوق يف ال�سهول واجلبال
حتى �إذا ما فا�ض عنها ختمها الرجال
مل ترتك الرياح من ثمود
يف الواد من �أثر
وهنا نلحظ وك���أن الق�صيدة �سل�سلة من التموجات الدائرية التي تقود
الواحدة منها �إىل الأخ��رى على نحو ان�سيابي تلقائي ،لذلك تبدو جمالية
الق�صيدة من كونها ح�شد ًا من الوم�ضات املتناوبة ت�أتي لت�ضيء الواقع ،وتك�شف
التناق�ضات التي تعتمل يف قلب املجتمع ثم تفور من جديد يف منبعها بقول
ال�شاعر:
ومنذ �أن كنا �صغار ًا
كانت ال�سماء
تقيم يف ال�شتاء
ويهطل املطر
وكل عام حني يع�شب الرثى جنوع
ما مر عام والعراق لي�س فيه جوع
مطر
مطر
مطر
ونتيجة لهذا ال�شكل الدائري يف الق�صيدة ،تتمكن الق�صيدة من الإحاطة
بكل مناحي احلياة ،حيث ي�ستطيع ال�شاعر �أن ي�صوغها بنربة درامية ،كي تنفذ
�إىل دواخل املتلقني ،كما �أن ال�شاعر ا�ستطاع �أن ي�أ�سر القارئ يف ا�ستهاللية
غزلية رومان�سية جميلة ،حيث متكن من ا�ستدراج املتلقي ،حيث يقول:
عيناك غابتا نخيل �ساعة ال�سحر
ِ
�أو �شرفتان راح ين�أى عنهما القمر
عيناك حني تب�سمان تورق الكروم
ِ
وترق�ص الأ�ضواء ..كالأقمار يف نهر
برجة املجذاف وهنا �ساعة ال�سحر
�إن هذه الدائرة يف ال�شكل� ،أعطت رابطة جمالية ت�شد مفا�صل الن�ص
وجتنبه الأفكار والتفكك ،ذلك �أنها تتحكم بجميع احلركات الداخلية لبنية
الن�ص ال�شعري وهنا يوظف ال�شاعر اجلمل اال�سمية ليوحي بالالزمان:
عيناك غابتا نخيل �ساعة ال�سحر
ِ
�أو �شرفتان راح ين�أى عنهما القمر
هكذا تبدو الق�صيدة� ،أنها تريد �أن تفلت من �شروط الزمن وتتحول �إىل
نبوءة �أ�سطورة وهنا كذلك ت�ضطلع اجلملة اال�سمية ب��دور �آخ��ر يف غاية
الأهمية عندما توحي بال�سكون والهدوء لذلك ت�أتي اجلملة ال�شعرية الأوىل
وك�أنها نوع من التجلي� ،أما ال�صورة فيها م�شبعة بال�شفافية واالبتهالية .ثم
ينتقل ال�شاعر من ال�سكون العايل �إىل العقلية التي ت�شي بداللة واحدة هي
حلظة البدء.
تورق الكروم
ترق�ص الأ�ضواء
تنب�ض يف نحوريهما النجوم
�ضمن هذا التوجه ف�إن (�أن�شودة املطر) حتاول �أن تر�سي بنيتها اجلمالية
وح�سب ما يتطلبه التوجه الدرامي ،وبذلك تكون (�أن�شودة املطر) قد �أ�شارت
�إىل �أفق جديد �سرتتاده الق�صيدة العربية املعا�صرة يف جمالية خا�صة لدفق
�شاعر مقهور.
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مادامت ال�شمعات العالية مل حترتق حتى النهاية () 1

• ترجمة �أحمد نا�صر

• ق�صة فالدميري كروبني
ثلة من ال�شبيبة ح��ول طاولة يف مقهى �صيفي.
ٌ
ٌ
مفعمة باحليوية .يتحدّ ثون
حركات
وج��و ٌه حمر،
ب�صخب ،الأقداح تتحرك بحدّ ة على الطاولة ويبدو
�أن��ه��م ق��د ك�سروا �أح��ده��ا :بجانب الطاولة عاملة
النظافة و بيديها املكن�سة و الرفي�ش.
ـ هل متانع؟
التفتُّ  ،ـ ملَن هذا ال�صوت الطفويل ـ ر�أي��ت �صبي ًا و
� ُ
أردت �أن �أ�شتم �أباه و �أمه ،لكن حدّ قت فيه ـ قزم يف
الأربعني من عمره.
ـ نعم ،طبع ًا.
أحب ـ قال وهو يت�سلق على الكر�سي مبهارة ،و يدنو
ـ � ُّ
متحرك ًا عليه ـ �أحب �أن �أحت�سي اجلعة الطازجة
مني
ّ
يف الهواء الطلق� .أت�سمح؟ ـ اختطف مني القدح الفارغ
و�أعطاه �إىل عاملة النظافة ـ ما هي مهنتك؟ ـ �س�ألني و
هو ي�ستدير عك�س االجتاه ـ ت�ستطيع �أ ّال جتيب ،املهم
�أنك �إن�سان مثقف  ،و�سنليق لبع�ضنا ـ ثم �أ�ضاف و هو
يقهقه ـ ب�صرف النظر عن فارق احلجم.
عَ�َب�رَ من �أمامنا قا�صد ًا من�صة املقهى رج ٌ��ل ،مال
قلي ًال و ا�صطدم ب�أحد ال�شباب .وثبوا ف��ور ًا عليه ،و
ه ّبوا جميع ًا لعراكه .كان ٌّ
كل منهم يحر�ص على لطم
الرجل يف وجهه حتديد ًا .ط��ارت طاقية الكاب من
على ر�أ�سه� .سبقت عاملة النظافة اجلميع � ،سحبت
الرجل ،و�صرخت يف وجوه ال�شبيبة .و هنا نزل قزمي
من على الكر�سي ،و رك�ض نحو “ الكاب “ ال�ساقطة
ميرغها و يدو�سها بقدميه �صارخ ًا بحما�س
و راح ّ
موجه ًا �س�ؤاله �إىل ال�شباب .و �سرعان
“�أت�سمحون؟ “ ّ
ما جل�س �إىل طاولتهم ممازح ًا �إياهم.
تذ ّك ُ
رت ،دون �شعور مني ،ذاك القزم الذي كان يرعى
الإوزات �أيام طفولتي .مل نكن نعرف ا�سمه ،كنا ندعوه
القزم (ليليبوت) ( .) 2كان يعي�ش يف الطاحونة ،و
مي�شي حافي ًا� .أذكر بركة املياه و القنطرة بعد املطر.
كانت الآث��ار الطفلية العميقة باقية على الطني.
ك��ان ليليبوت ـ ال��ق��زم يرهب الإوزات .و فيما كان
يطارد بع�ض ًا منها ،كانت بقية الإوزات جتري خلفه و
تقر�صه.
تذ ّك ُ
رت �أي�ض ًا م�سرح الليليبوتيني ـ الأقزام ب�أرومته
الكبرية “ امل�سرح الليليبوتي “ !!
َ
قبعة الرجل� ،صفقتها مرات
رفعتْ عاملة النظافة
على الكر�سي ،و �أخذتها معها .كان القزم ي�سرد على
ال�شبيبة �أ�شياء ،في�ضحك ه���ؤالء �ساكبني اجلعة من
�أقداحهم يف قدحه.
بدا �أن للأقزام اليليبوتيني هو ّي ُ
ات �شخ�صية �صغرية
ت�ضم �صورهم ال�صغرية .ولهم� ،إجماال� ،أوعية �صغرية
تبدو كالدمى� ،أوزانٌ و معايري خفيفة� .أرغفة اخلبز
تكفي امل�سرح ك ّله ط��وال �أ�سبوع .حني علمنا بقدوم
امل�سرح ،مل يكن بو�سع �أح��د انتزاعنا من النادي .و
قبعنا ننتظر ـ خرجت من الداخل ام��ر�أة ليليبوتية
ـ قزمة .مطلية ال�شفتني ،وبينهما �سيجارة� “ .أيها
ال�صبية ـ قالت لنا ،مع �أنها ال ت�صل �إىل خ�صر �أيِّ �صبي
فحم لتزجيج احلواجبَ .من ُيح�ضره
منا ـ �أحتاج �إىل ٍ
فحم
ينل بطاقة جمانية ـ �صمتنا نحن ـ ح�سنٌ � ،إنه ٌ
عادي ! من املوقد“ .
كان “ر�سالن” ابن التاجرة هو الأق��رب �إليهم يف
ال�سكن .و ل��ذا �سي�سبق� ،أدرك���تُ ه��ذا مب��رارة كربى،
حني هرعت �إىل بيتنا و حملت ح�ضن ًا كام ًال من فحم
ال�سماور.
كانت نوافذ نادينا م�سدلة ال�ستائر ب�إحكام ،مل ن َر
�شيئ ًا ،ومل يكن ر�سالن قادر ًا على ال�سرد� ،سوى تكرار
نكتة من احلفلة املو�سيقية “ :قال يف املطعم � :أين
حركتموه؟ نحو اليمني؟ �إذ ًا
ال�سكّر؟ فقالتْ  :كيف ّ
فال�سكر اختفى جهة الي�سار”.
 ...ف��ج���أ ًة نه�ض حيوان الغابة الفتي من خلف
الطاولة ال�صغرية املجاورةَ .ن�صَ ل لونه و هو يتحدّ ث
بلغة معا�صرة:
ٍ
ـ �أت�سمحون يل؟ ـ �س�أل القزم ـ تثري ال�شبيبة اهتمامي
ـ قال هذا بعد دقيقة .حتدّ ث ب�سرعة و براحة ،مع
عال
�أنه بدا وك�أنه يبذل جهد ًا �أثناء حديثه
ب�صوت ٍ
ٍ
ـ هل الحظتم القطيعية (�سلوك القطيع)؟ ـ ت�ساءل ـ
ٌ
خم�سة حول زجاجة .و ك�أن من غري امل�سموح �أن ينفرد
يح�س �أن ال �أحد يو ّد التكلم
ال�شخ�ص بالزجاجة ـ كان ّ
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معه ،لكنه مل يرتاجع ،بل عك�س ذلك ،قفز �إىل الأمام،
و قال بن�صف �صوت :ال تفكّروا هكذا ،لدينا مثلما
لديكم ،الأعرا�س و اخلوامت الغالية اخلا�صة (و �أبان
خامته العري�ض الأ�صفر) ّ
كل �شيء مثلما عندكم ،و
بالتعارف فقط .غري �أننا ال ننجب الأطفال .ال �أوالد!
ـ قال بلهجة تراجيدية .حتينَّ فرتة ال�صمت و ختم
كالمه :نحن نولد لدى النا�س العاديني .لـ...لكن!
ال�س�ؤال َ :من هم العاديون؟
الحظتُ دومنا ق�صد �أن رجليه؛ بحذائه املدهون
ّ
باللك ال ت�صالن �إىل الأر�ض.
ـ نعم ،نعم ـ قال القزم ال�شبيه بالطفل ـ �إنها �أحجية
الطبيعة  :العمالقة يلدون الأق��زام ؛ ِزد على ذلك،
الأ���ص��ح �أن تقول “ كارليك ـ (ال��ق��زم) “ و لي�س “
ليليبوت ـ (القزم) “  .بع�ضنا يخجل من هذه الكلمة
(كارليك)  ،لكن فلن�أخذ “دال”  ،لي�ست لديه كلمة
“ليليبوت” .و حتى يف عام ت�سعمئة و ثالثة عند
�إعادة ن�شر قامو�س “ دال بودوين دي كورتيني “ مل
ي�ضم كلمة “ليليبوت”  ،حتققوا من ذلك .و يبدو �أن
“جوليفر ـ �سويفت” ( ) 3مل َي ُج ْب يف �أنحاء رو�سيا.
أمر يثري
�إذ �أن بالد “ليليبوتيا” جاءت من روايتهٌ � .
ال�ضحك ! ـ �صاح القزم ـ قد فكّر �سويفت �أن احلقد
�سيتال�شى  ،حني �سيقر�أ النا�س كتابه .مرت ثالثمئة
عام ـ لكن  ،ماذا ؟ هذا باملنا�سبة �.إذا مل يكن ،ثمة،
فلم احلياة؟ �إذ ًا ،البع�ض
من �شيء ننا�ضل من �أجله َ ،
يرى �أن جر�س كلمة “ليليبوت” �أف�ضل وقع ًا ،لكن كلمة
“كارليك” هي الأ�صح � .آ�...آ� ،أ�صبحوا،الآن ،يطلقون
لقب القزم على كل �أحدب .ما من �ساللة نقية! ا�شربوا
 ،ا�شربوا .و �أنا �س�أ�شرب �أي�ض ًا ،بعد �إذنكم.
ـ �أ لديكم نظرية؟ ـ �سرعان ما �س�أل ،و هو مي�سح يديه
مبنديل �أ�صفر كبري .ـ ال ؟ ح�سنٌ  ،هذا لي�س �أمر ًا رهيب ًا،
الأغلبية يحيون بال نظرية .ه���ؤالء هم مث ًال .لكن
ا�ستك�شاف زيفهم  ،بواطنهم ...
ـ هذا ممكن دون �أن تدو�س القبعة ،دون مت ّلق .ـ مل
�أ�ستطع بكل الأحوال �أن �أفهم ما الذي يدعوه للتز ّلف
�إىل ه�ؤالء ال�شبيبة.
ـ ح ّبذا عدم مقاطعتي ـ قال ـ لكن دائم ًا يفكّرون
�أن يف الر�أ�س ال�صغرية قليال من العقل .الأم��ر لي�س
بكيلوغرامات املخ ،بل يف التالفيف .ح ّبة اجلوز �أم
ر�أ���س من القرع ؟ ـ ت�ساءل ـ على �أي ح��ال �أقداحنا
فارغة ،و �س�أمل�ؤها� .ستقولون الآن �أن امليل للمخدومية
يف دمي� ،إنكم تخطئون .جمرد �أنني �آخذ بال دور ،و ال
يعطونكم .
ويف واقع احلال ،الدور ين�شقّ �أمامهم .و هذا ما ال
يت�سنّى ل�سواهم .تخلّيتُ عن “الفراطة” .فخ ّب�أها ،ثم
ت�س ّلق �إىل الكر�سي من جديد.
ـ �شكر ًا .من امل�ستبعد �أن تكون �أغنى مني ،لي�س
لديك حذاء ملّاع و خامت من الذهب ،ف�ض ًال عن البزة
ذات الطراز احلديث.
ـ والنظرية ؟ ـ �س�ألته.
ـ ننتهي �أو ًال من هذه امل�س�ألة ـ �أجاب و هو يختطف
قدح ًا ي�شبه برمي ًال �صغري ًا  ،وراح ميت�ص منه �إىل
جوفه بطريقة بعو�ض ّية ،ملدة طويلة ـ النظرية يف
�أن ـ قال �أخري ًا و هو مي�سح من جديد مبنديله الأ�صفر
ويتمخط ب�صوت خافت ـ ك��ل �شيء ُي��ع��رف بطريق
املقارنة  .فلوالكم لحَ �سبنا �أنف�سنا ،نحن الأق��زام،
عمالقة مقارنة بالذباب مث ًال� .ألي�س كذلك؟ و َمن
يعرت�ض على �أن الإل��ك�ترون ���س��رم��ديٌ فيما يخ�ص
املعرفة؟ و�أن��ا �أكرب من الإلكرتون ـ و �ضحك ـ كم من
الأرواح يف نهاية الإبرة؟ �أم �إنكم ما زلتم ت�ؤمنون �أن
�ضرب من ال�سكوال�سية ( ) 4؟ ـ ثم عاد يقول من
هذا ٌ
جديد ـ لكن � ،أنتم مالكو الطبيعة ،و الطبيعة خ ّلفت
الأق��زام ،كي حت�سبوا �أنف�سكم �ضخام ًا .باملقارنة� .إذ
لو �أنّ مارد ًا ظهر على الأر�ض ،لبدومت �أمامه �أقزام ًا.
باملنا�سبة هذا يت�ضمن النظرية الن�سبية كلها ،و ما من
�ضرورة مطلق ًا للت�صفيق لـ “�إن�شتاين” .لكن ،ملاذا مل
توهب وظيفة التكاثر للأقزام؟ حمبتنا لذاتنا كان
يمُ كنها �أن ت�ساعد يف ت�ضاعف ن�سلنا ب�سرعة كبريةَ .من
يدري �أية كيفية نوعية كانت ميكن �أن تنبثق من ذاك
الكم القزمي؟ �أمل تتعبوا؟ �أ تريدون مزيد ًا من اجلعة؟
علي .النقود موجودة ،ال
فمهما �شربتم لن ي�ؤثر هذا ّ

تقلقوا .فراتبنا الئق� .أتعرفون الو�صية الأوىل؟ �إذا
كان عليك �أن تخون �شعبك ،بغية �إنقاذه،خنه� .أ ّما
الثانية؟ ـ م ّ��ر ًة �أخ��رى �أب��رز القزم خامته العري�ض:
الذهب ،و انتظر الإ�شارة...
اك ِن ِز
َ
عاد الرجل ،الذي رغبت ال�شبيبة يف �ضربه� ،إىل
املقهىُ � .
أ�شرت �إليه بيدي ،ر�آين ،فجل�س �إلينا .متكّن من
�أن يغ�سل وجهه غ�س ًال �سريع ًاّ ،
ن�شف بك ّمه وراح يتطلع
�شتى االجتاهات بعينني حمراوين �صاحيتني.
ـ �أنت تعرفهم؟
ـ لأول مرة �أراهم.
ـ هي ذي نظريتك ـ قلت للقزم ـ جمموعة ال�شبيبة
�أقوى من الرجل� ،ألي�س كذلك؟
ـ هذه نظرية مغايرة ـ قال بفرح ـ هذه م�س�ألة �سلوك
القطعان ،كنتُ قد حتدّ ثتُ ...
ـ �أر�أيتم قبعتي؟ ـ �س�أل الرجل .
وثب القزم من على الكر�سي و بخطا ق�صرية �سريعة
ذهب ليح�ضر القبعة.
ـ �شكر ًا ـ قال الرجل ـ لأنني فقط احتككتُ به من
غري ق�صد� ،أرادوا قتلي� .إىل �أين و�صلت بنا الأمور؟ مل
ي ُعد �أ�سو�أ منّا ب�شر ًا .جئتُ لأحت�سي اجلعة� ،أملك احلق
يف ذلك.
ـ نـ..ـعم .ـ قلت باقت�ضاب.
بدا الرجل ك�أنه يراه �أ ّول مرة ،تط ّلع �إليه طوي ًال .
ـ �أنت� ،أيّ قيا�س تلب�س؟
ـ �أو..ي ،ما من حاجة لهذا! ـ ل ّوح القزم بيده مت�أفف ًا
وجه
ـ ال تقل �أننا نحيا ب�أثمانٍ بخ�سة ،فن�سا�ؤنا ،ت�ص ّو ْر ـ ّ
كالمه �إ ّ
يل ـ يحتجن �إىل “املوهري” �أكرث من �سواهنّ  ،و
ال يلب�سن �سراويل و ّالدية م�شغولة من الرتيكو...
ـ �س�أري زوجتي ما هو املوهري! ـ قال الرجل ـ بالن�سبة
�إليهم ،و قد عني بذلك ال�شبيبة ،لن مت�ضي الأم��ور
باجلعة وحدها.
بحجز م�سبق ،ك ّله بخياطة خا�صة ـ تابع
ـ كل �شيء
ٍ
��ال  .غال بدرجة جمنونة .ال �أحد
القزم ـ و هذا غ ٍ
غال.
يت�ص ّور كم هو ٍ
ـ كم هو الراتب الذي يجب عليهم دفعه �إليك ـ قال
الرجل ـ املالب�س غالية ،و �أي�ض ًا يتط ّلب الغذاء ما ًال
غري قليل.
ـ عليك �أ ّو ًال �أن ت�ؤ ّمن هذا الراتب.
ـ لن يوكلوا �إليك تقليب احلجارة.
ـ ّ
كف ! ـ قلتُ للرجل  ،و دفعتُ �إليه بالقدح الذي مل
مي�س�سه بعد.
من جديد راح القزم يقول ب�صوته العايل :
ـ ثمة �شخ�ص ،فلنقل ،رجل ا�ست�أجرين لأجت�س�س
...
غ�ص الرجل ،و راح ي�سعل مدة طويلة .ر ّبتُ على
ّ
ظهر الرجل كثري ًا.
راتب
ـ  ...لأجل اجلا�سو�سية .كان مقامر ًا رهيب ًاٌ ،
ً
بداية �أراد �أن ي�ست�أجر طائرة عمودية .كانوا
عال،
ٍ
يلعبون يف احلديقة.الطائرة العمودية تثبت فوقهم،
ينظر ربان الطائرة عرب منظار �إثني ع�شري التقريب،
ثم ُيعطي معلوماته عرب جهاز ال�سلكي .لكن الأمر مل
يكن مريح ًا :الطائرة ّ
ت�ضج ،و ال�شريك املقامر قد يغيرّ
عندئذ قرر املقامر اال�ستفادة
و�ضعيته ،و يدير ظهره.
ٍ
من قامتي .ا�صطحب حقيبة ريا�ضية كبرية وو�ضعني
فيها و حملها �إىل مكان اللعب .لكن على �أي حال� ،أنا
ل�ست جزيئ ًا �أو ذرة ،و عالوة على ذلك �صار ال�شريك
ي�ضم جيد ًا �أوراق��ه �إليه ،مما �أ ّدى �إىل امتناعهم عن
الدفع يل.
ً
لنم�ض �إىل
ـ
ا
�س
م
متح
الرجل
قال
ـ
��ت
ن
�
أ
��دري
ـ �أت
ِ
ّ
فلنم�ض �إليه ـ دعاين الرجل ـ ّ
لعل �سريرك
زيارتك.
ِ
بحجم هذه الطاولة � .أم هو كعربة الأطفال ؟ و فيه
�سيقربونك.
ـ ال طرافة يف الأمر ـ �أجاب القزم بحزنٍ ـ ربمّ ا هو
�أنبوب ب�صري مقلوب� .أنظر من خالله �إىل ال�شارع،
ف��ت��ب��دون جميعكم من���ا ًال� .أو جمموعة م��ن الدمى
الناطقة  :الر�ؤ�ساء زوجاتهم ،جهاز ًا �آخ��ر� .ألعب ،
�أحيان ًا ،عليهم لعبة التغيري ال��دوري للحكومات .و
ه��ذا لي�س �أم��ر ًا ن���ادر ًاّ .
لعل ال�شيء الوحيد املتبقي
لديّ ـ �شمعة .تعادل متام ًا طول قامتي .تنت�صب على
عيني� .أخ�شى �إ�شعالها،
الأر���ض� .شعلتها يف م�ستوى
ّ

الإح�سا�س بجلد احلمل املج ّعد ذي الر�سوم املزخرفة
( اجللد امل�سحور )  ،يعني  ...هل �أ�شرح؟
بال�صخب ال�سابق نف�سه عادت �إىل املقهى املجموعة
من ال�شبيبة ال�سابقة .ذهب بع�ضهم لإح�ضار الأقداح،
فيما جل�س البقية الآخ��رون �إىل الطاوالت و راحوا
ي�ستدعون القزم.
تتعرفوا على
ـ �س�أذهب ـ ق��ال القزم ـ �شرط �أن
ّ
اهتمامي العلمي .اجللد امل�سحور ـ �شرح لنا الحق ًا ـ
هو حياتنا ب�أكملها� .أنا �صغري ،دورتي الدموية تتم
أح�س ب�صورة �أ�شدّ � ،أرى �أ�سرع من �سواي،
ب�سرعة � ،أنا � ّ
�أما �أنتم فعلى العك�س متام ًا ،و لذا ذواتكم تثري ف�ضويل.
و انتقل �إىل ال�شبيبة.
اعلق الآن
ـ يجب قتلهم فرادى ـ قال الرجل ـ لكنِ ،
معهم جميع ًا .و م��اذا بعد؟ طوي ًال لن تبقى يف هذه
الدنيا.
ً
عال:
كان م�سموعا ما كان ي�س�ألهم القزم
ب�صوت ٍ
ٍ
�س�ؤال يتط ّلب ح ًال :ماذا كانت ُتدعى القزمة يف رواية
بو�شكني “ :عبد بطر�س العظيم” ؟هل �أعدّ �إىل ثالثة
؟ ال جدوى ! �سنونوة .ما مقدار” الفر�شوك “( )5؟
الفر�شوك ؟ واحد  ،اثنان ...ثالثة!
ال جدوى .ما كان طول الأقزام املهداة من قبل “
غوليت�سني “ بالفر�شوكات؟( َمن هو غولت�سني؟ ) �إىل
أمر خمجل ،يا قيا�صرة
بطر�س الأول؟ �أثنا ع�شر ! � ٌ
الطبيعة! القيا�صرة  ،جميعهم ،ك��ان��وا ميتلكون
الأقزام ،ال ميكنك �أن تت�ص ّورنف�سك قي�صر ًا بال �أقزام.
كنا ما زلنا جال�سني .اقرتب منا �أحد ال�شبيبة و
طلب �إلينا �أ ّال “نزعل” �صديقهم اجلديد� .إنه يدعونا
يتعرفوا على الرجل.
لالن�ضمام �إليهم .مل ّ
علي �أن �أ���س���أل القزم عن “ م�سرح الأق���زام ـ
ك��ان ّ
ليليبوت “� .إذا ما ك��ان عددهم قلي ًال ،فقد يعرف
ُ
بع�ضهم بع�ض ًا ،و ذاك الرجل الق�صري جد ًا؟ الذي كان
يرعى الإوزات .لكن ال ،كان هذا منذ زمن بعيد.
ـ ه ّيا ،فلن�شرب  ،و �إذا ما ح�صل �شيء  ،نبيع القبعة.
لكن  ،كان الوقت مت�أخر ًا.
ــــــــــــــــــــــــ
احلوا�شي :
( ) 1نُ�شرتْ ه��ذه الق�صة �أول م��رة ع��ام � 1977ضمن كتاب
“ قبل بزوغ جنمة امل�ساء “ ،و قدّمها عام  1987ك�أف�ضل ق�ص ٍة
لديه .
( ) 2ليليبوت  :مرادفة لكلمة “ كارليك “ ـ و تعنيان  :القزم.
لكن كلمة كارليك هي الأع��م و الأ�شمل .و قد �أدخلهما امل�ؤلف
كم�س�ألة لغوية ـ تاريخية  ،وجدتُ من الأن�سب  ،ت�سهي ً
ال للقارئ
� ،أن �أرف��ق كلمة ليليبوت وحدها بكلمة القزم ،هكذا (ليليبوت ـ
القزم) تفريقاً لها عن كارليك ـ املرتجم.
(  )3الإ���ش��ارة هاهنا �إىل كتاب “ جوليفر يف ب�لاد الأق���زام “
ـ املرتجم .
ٌ
م�شتق من ا�سم �سكول ـ املدر�سة  ،و هو
(  )4ال�سكوال�سي :
م��ذه��بٌ فل�سفي ���س��اد يف الع�صور الو�سطى  ،ي��دع��و للجمع بني
الفل�سفة و الالهوت  ،و يُع ّد من �أكرث املذاهب ت�شدداً ـ املرتجم.
(  )5الفر�شوك  :مقيا�س للطول يعادل �أربعة �سنتمرتات و
�أربعة ميليمرتات ـ املرتجم.
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في الطّ ريق نحو النّهاية

•د.عبد اهلل دناور
حتى النهر ميكن تغيري جمراه
حتى ذلك اجلذع الياب�س
عنده �أمل
فكم ربيع ًا م ّر عليك
و�أنت تذوي
�شيئ ًا ف�شيئ ًا
يف ّ
الطريق
نحو النهاية.

1ـ «لو»
لو ت�ستعاد بداياتنا
مرة
لو منلك ممحاة
ن�صحح اعوجاج الدّ رب
ّ
منحو هفوات ال ّرحلة
�أ�سمع �أ�صداء املا�ضي
كاخلرير
و�أرى �أيامه يف اخليال
كانعكا�س هذا
البناء الأثريّ
يف �صفحة املاء
�أ�صوات وظالل
وال ميكن فعل �شيء
لو منلك بو�صلة
ن�سري نحو الأحالم
دون زلل
لو من ّر بالربيع
دون اخلريف
ال�سنون كال ّنهر
لك ّنها ّ
نحو الأمام دائماً
من ال ّنبع �إىل البحر
نعزف �أحلاننا
على قيثارة ال ّزمن
من دون �إعادة
والعمر �شجرة
تزهر ربيع ًا واحد ًا
والعقل �آه......
ما �أكرث �أخطاءه
ّ
كل �شيء ميكن ترميمه
حتى الناعورة اخلربة

• �أحمد م�صطفى الأطر�ش

2ـ»تعايلً :
نكاية»
�إذا ُ
قلت:
ام�ض �سريع ًا
ِ
�أ ّيها اليوم الذي...
لي�س بجعبته �أحالمي
ف�أنا اخلا�سر
على ّ
كل حال
فهو الذي وعد و�أخلف
و�أنا الذي انتظرت
وهو ّ
ال�ضيف الثقيل
و�أنا الذي خ�سرت
وق�ضم من عمري ق�ضمة
ّ
�ستظل مواجعها
تتحرك يف ال ّروح
و�أنا ت�أملت
فتعايلً :
نكاية
�أيتها الق�صيدة
وطريي للنجوم
تعايل ً
هدية �سماوية
كلما م ّر يوم خواء
�أوجع القلب
ودبّت فيه الهموم.

ال�ضمير

ي�س�أل بطل من �أبطال الأمعاء اخلاوية
الأ�سري �أحمد �أبو فارة ( �أين �ضمائركم )
•••••
اكتب عني ما ت�شاء
ف�أنا تخجل مني حتى �أ�شباه الرجال
�أنا ال�شيطان �أ�سمم كل �شيء
حتى الهواء واملاء
بال �ضمري وال حياء
ف�أنا العق �أحذية الغزاة
وتاجر الدم بال �ضمري وال �أخالق
حليتي مزيفة
مكن�سة لل�سحرة وال�شياطني
�أعرب بها �إىل العقول ال�ساذجة
�أمتدد يف رئتهم هواء
و�صوتي يهدر كهدير اجلحيم
م��ع ك��ل رذي��ل��ة تكبييييييييييييييري ــ
تكبيييييري
اهلل �أكرب
با�سم اهلل �أتاجر
�أ�سرق � ..أ�سلب ..
انتهك احلل واحلرم
�أ�صرخ اهلل �أكرب و�أنا املنافق
�أت�سلل كالهواء �إىل العقول
كالنعا�س �إىل اجلفون
كاحللم �إىل القلوب
با�سم اهلل والر�سول
و�آيات من القر�آن �أتلوها
متباكيا كطفل �صغري
�أتو�سد نب�ضات القلوب
كل �شيء مباح
( الوي�سكي ) والنبيذ

والأفيون واحل�شي�ش
والن�ساء والغلمان
�إال ذكر فل�سطني
�أو القد�س �أو اجلليل
فتغدون ملعونني
من رحمة اهلل مطرودين
لن يولد ي�سوع
�أتلو على اليا�سمني تراتيل ال�شياطني
�أحوله ل�شوك لأن�سج منه لي�سوع �أكيل
�أنا الأعور الدجال
وغار حراء دك من الوجود
وذبحت احلمامة
و�سراقة قد فاز
�صرير املقالع يرعبني
�صليل ال�سكني يرهبني
ا�ستغيث بهاروت وماروت
بكل �شياطني الأن�س واجلان
لأفتت حجارة فل�سطني
اجعلها رمادا وطحني
ا�ستمتع ب�أغان ( برتقالة يا برتقالة )
لأبدد هاج�س �أنني �أمعاء تتحدى املوت
ب�صالبة جذور امل�شردين
فال ت�س�أل �أيها الأ�سري
�أين ال�ضمري
قد مات كما ماتت نخوتي
والرجولة �أعلنت الرحيل

بو�سيدونيو�س الأفامي
العالم المو�سوعي ومعلم العلماء

•ر�شا ال�صالح

الفل�سفة والأدب واخلطابة واجلغرافية والتاريخ
والريا�ضيات والفلك ،ك ُّ��ل ه��ذه العلوم اجتمعت يف
وبكلمة واحدة،
�شخ�ص واحد يدعى بو�سيدونيو�س.
ٍ
يو�صف هذا العامل ال�ضليع ب�أ ّنه �أو�سع علماء ع�صره
ثقافة .
ولد بو�سيدونيو�س عام  531قبل امليالد يف مدينة
�أفاميا ال�سورية وتويف عام  15قبل امليالد .تع ّلم على
ي��دي الفيل�سوف ال��رواق��ي بانيتيو�س لي�صبح �أغ��زر
فال�سفة هذه املدر�سة علما � .أم�ضى الكثري من حياته
يف الرتحال طلبا للعلم فجال يف �أرجاء العامل القدمي
وزا َر �إ�سبانيا وفرن�سا و�إيطاليا و�صقلية .ا�ستق ّر بعد
ذلك يف جزيرة رود���س اليونانية فذاع �صيته و�أخذ
علماء ع�صره يتقاطرون لال�ستفادة من معارفه .ومما
يجدر ذكره �أنّ �شي�شرون� ،أ�شهر خطباء روما قاطبة ،
در�س اخلطابة على يدي هذا العامل اجلليل بني عامي
 87و  88قبل امليالد.
�أ ّل��ف بو�سيدونيو�س كتابا يف التاريخ يقع يف 15
جزئا عُ َّد من �أهم املراجع حول الأحداث التي وقعت
خالل القرنني الثاين والأول قبل امليالد .كما عمل
�أي�ضا يف جمايل الفلك واجلغرافيا حيث حاول قيا�س
قطر الأر�ض باالعتماد على ارتفاع النجم كانوبو�س
يف الأفق ،هذا ويعترب هذا النجم ثاين النجوم �سطوعا
يف ال�سماء .بالعودة �إىل �إجنازات ب و�سيدونيو�س ،قام
هذا الفيل�سوف والعامل العمالق مبحاولة معرفة ت�أثري
القمر على املدّ واجلزر حيث الحظ �أنّ �أطوار القمر
املختلفة ذات ت�أثري على حركة املد .كما حاول قيا�س

حجم ال�شم�س وبعدها� ،إ�ضافة �إىل تق�سيمه الأر�ض
�إىل مناطق مناخية م�ؤ ّكدا �أنّ املنطقة اال�ستوائية
م� ٌ
أهولة بال�سكان على عك�س االعتقاد ال�سائد يف
ع�صره وال��ذي اعترب �أنّ �شدة احل���رارة فيها جتعل
العي�ش هناك م�ستحيال .
يف جمال الفل�سفة ،يعد بو�سيدونيو�س بعد �أ�ستاذه
بانيتيو�س �أكرث فال�سفة املدر�سة الرواقية عمال على
عقل
انت�شارها يف العامل الغربي .كما يعدُّ مف ّكرا ذا ٍ
جمعي ت�أليفي حيث جمع ب�ين الفكر الأف�لاط��وين
والأر�سطي وبني الفكر الرواقي القدمي والو�سيط.
وعلى الرغم من ّ
كل هذه االجن��ازات العظيمة التي
ّ
قدّ مها ه��ذا العامل اجلليل فقد ظ��ل يعترب فيل�سوفا
ثانو ّيا حتى القرن الع�شرين .وما يزال ح ّتى الأن من
بني العظام الذين تنا�ساهم التاريخ واكتفى بالإ�شارة
امل وجزة �إىل �إجنازاتهم ا�ضطرارا ال افتخارا  .وقد
�ساهم �ضياع م�ؤلفاته كلها التي ال يعرف عنها �سوى
عناوين ع�شرين عمال فقط يف خفوت جنمه كثريا
رغم جالل علمه و�سم ّو �أفكاره.
و�أخ�يرا ،يجدر بالذكر �أنَّ الكثري من رج��ال العلم
والفكر ت�أ ّثروا ب�أبحاثه ونظرياته �أمثال �شي�شرون
وفارو و�سالو�ستيو�س و�سينيكا و�سرتابو الذي امتدح
معرفته يف علمي اجلغرافيا واجلغرافيا الإثن ّية .كما
وتعترب �أعمال بو�سيدونيو�س يف علم الفلك �أحد �أهم
امل�صادر التي اعتمد عليها ال�شاعر الروماين مانيليو�س
يف كتابة ق�صيدته الأ�سرتون وميكا والتي تدور حول
�أ�صول علم الفلك وفن التنجيم.

امنية من وجع

• د .جميل ال�صابوين

�أنا ل�ست �شاعرا وال البالغة ملعبي
لكن وجع الوطن يعرتيني
�أنا حلبي الأ�صل �..سوري املنبت
حارات دم�شق حتتويني
وزرقة ال�ساحل تغريني
منتزهي طرطو�س اجلميلة
و�إدلب اخل�ضراء حتييني
خريات حماه مازلت �أذكرها
وحم�ص العدية ..تغويني
ي�أخذين ال�شوق اىل درعا
وفرات الرقة يرويني

• منيب �صادق

معلق الدير يتكئ على قلبي
وزرع اجلزيرة يغنيني
�أحن لأ�صدقاء ال�سويداء
وعبق القنيطرة من اجلنوب
اىل قام�شلي ال�شمال ينت�شيني
وتدمر ال�سمراء ..ياجلمالها
تناديها ح�ضارة الكون �أن ارفديني
�أنا �سوري املولد والهوى
ولإخوتي ال�سوريني يجذبني حنيني
�أ�شتاقكم روحا وقلبا واحدا
احت�سبكم �أبدا هويتي ..وديني.

طقو�س االنتظار

ارتقاب ال�شتعال ال�صبح
ذات
ٍ
َ
عينيك
يف
كان منل الأر�ض م�شغوف ًا
بتقا�سم بع�ض ًا مما تبقى
ْ
الهزيل
من ج�سدك
يداك متعبتان
و�سنابل بيدرك الأنقى
ْ
نب�ضك
تعزف
•••
يوم ًا ما..
حني يجف وريدك
َ
نبيذك دُفلى
وي�صري
وكالمك �أ�شبه ما يكون
بهم�س الدوايل
�سيبحثون يف قعر الدَّن
عن حربك اجلميل
•••
ارتقاب ال�شتعال ال�صبح
ذات
ِ
يف عينيك

�ستن�شدك
الريح حكايا
ال فرق� ..أيهما �ساعدك املك�سور
من فك قيد الغيم؟؟
من �أطلق للبوح العنان؟
من �أ�شعل كل حديث امللقى؟
�سوف يبقى..
•••
ويف يو ٍم ما
لن يبقى ..ال ُ
منل الأر�ض..
وال بيد ْر
ال ر�سمك فوق جدار
ال قمحك ..ال بوحك
ال �شاهدة حتمل تاريخ ًا
ال عنوان!!!
وجد لو بقيت
هم�سة ٍ
يف نب�ض الأر�ض
�ستكفي.

فنون
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• حممد مروان مراد

اخلط العربي فن وعلم وجمال
و�صورة م�شرقة من �صور النه�ضة الفنية

• الهواري ..م�سرية عطاء:
يفرد الباحث الدكتور �أب��و �شعر باب ًا
لعر�ض م�سرية الفنان القدير:
ّ
اخل��ط��اط «حم��م��ود ال��ه��واري»
• ول���د
بدم�شق ع��ام  ،1939وظهر ح ّبه للخط
منذ حداثته املبكّرة ،حيث راح يق ّلد ما يف
ثم در�س فنون
الكتب من خطوط ور�سومّ ،
اخل��ط على خطاط ال�شام الأول «حممد
بدوي الديراين» ونال منه عام  1969الإجازة
يف جميع �أن��واع اخلطوط العربية ،كما تتلمذ
على اخلطاط ال�شهري «ها�شم البغدادي» وعلى
اخلطاط الرتكي الذائع «حامد الآم��دي» .ويف
عام � 1974ص ّمم «الهواري» احل��روف الطابعة
بطريقة ال�ضغط ،وح���از ���ش��ه��ادة تقدير عن
اخرتاعه ،و�ص ّمم �أنواع ًا من اخلطوط للحا�سوب،
وتتلمذ عليه نخبة من الفنّانني �صاروا فيما بعد
فر�سان اخلط العربي ،كتب العديد من امل�صاحف
ال�شريفة ُطبعت يف طباعات فاخرة� ،شارك يف
جلان التحكيم مل�سابقات اخلط العربي ،و�أ�سهم
يف الكثري من معار�ض اخلط العربي ،واع ُتربت
ل��وح��ات��ه ك��ن��ز ًا ف��ن�� ّي�� ًا نفي�س ًا� ،أهّ ��ل��ه للتكرمي
والتقدير يف املحافل الثقافية الفنية ،وتز ّين
لوحات الهواري جدران امل�ساجد يف دم�شق ،وقد
نفّذها بالف�سيف�ساء على املحاريب ،وباحلفر يف
الرخام واخل�شب ،والكتابة بالألوان والذهب
على الزجاج يف �أرقى املعامل العمرانية يف دم�شق
وعدد من الأقطار العربية.
بقي الهواري مثابر ًا على عمله الإبداعي حتى
رحيله يوم الأحد  31ت�شرين الأول 2010م.
• الثقافة طريق الإبداع:
يخ�ص�ص ال��دك��ت��ور �أب���و �شعر ال��ب��اب الثالث
ّ
ّ
اخلطاط الهواري
للتعريف بفكر وثقافة و�آراء
و ُي��دي��ر معه ح����وار ًا ُي�����ض��يء فيه حم ّ
��ط��ات من
م�سريته.
يقول ال��ه��واري :اخل ّ
��ط��اط ال يكون ُمبدع ًا
�إذا مل يكن قارئ ًا جم��دّ ًا ،وحم ّب ًا ل�ل�أدب ،وكلما
اخلطاط واعي ًا ومثقف ًا ّ
ّ
ومطلع ًا على عيون
كان
الرتاث الأدبي العربي ،كانت كلماته املخطوطة
�أكرث ت�أثري ًا وق ّوة يف املتلقّي.
للخط ت�أثري نف�سي على الإن�سان ،مبا ي�شتمل
عليه من ِح َكم �سامية ،ومعانٍ جليلة ،وهو ّ
يهذب
ال�سلوك ،ويع ّلم امل�شتغل به املعايري الدقيقة
للأمور ،انطالق ًا مما يتح ّلى به من تنظيم وتفكري
منهجي �سليم ،وعمله نابع م��ن �إمي���ان ،ولي�س
�صراع ًا كما احلال عند الفنّان الت�شكيلي .ويتمتّع
اخلط العربي ب�إمكانيات ت�شكيلية ال نهائية،
ويد احل��اذق �إىل �أبعد
فحروفه مطاوعة لعقلِ ِ
احلدود ،ملا يتم ّيز به من املد والق�صر واال ّتكاء
مما
والإرواء والإر�سال والقطع والرجوع واجلمع ّ
ال يتوافر يف �أيٍّ من اخلطوط يف اللغات الأخرى.
وم��ن ال��ع��ب��ارات امل�شرقة ال��ت��ي تعك�س روح
الهواري ال�شفافة ،ونظرته احلكيمة لفن اخلط
العربي قوله:
• اخل��ط اجلميل الأخ���اذ رق�ص على حد
ال�سيوف ال ُيجيده �إال �أ�صحاب املواهب اخل ّالقة،
خ�صهم اهلل
الذين ُو ِهبوا روح ًا علوية �شفافةّ ،
تعاىل بها.
• ّ
اخلطاط مت�ص ّوف حم ّلق يف ملكوت الإبداع،
ير�صف احل��روف العربية يف لغة فنية راقية
ت�سمو �إىل �أعلى مراتب ال�صوفية.

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

• �شهادة امليالد ُتكتب ع��ادة م ّ��رة واح��دة،
ولكني �أكتبها من جديد مع كل عمل �إبداعي
�أُجنزه.
• �أجمل الأ�صوات� ،صوت �صرير القلم الق�صب
ال��ذي ّ
يغذي ال��روح وين ّبه امل�شاعر الإن�سانية
الراقية.
وحني ُي�س�أل اخلطاط الراحل عن الو�سيلة
لتع ّلم فن اخلط ب�شكل جيدُ ،يجيب «الهواري»
�إنّ �أ�سا�س الفن هو املوهبة ،وال ي�ستطيع الإن�سان
�أن ُي�صبح ّ
خطاط ًا ُمبدع ًا �إال �إذا كان مفطور ًا على
الفن وموهوب ًا .لكن هذه املوهبة ال بد لها من
التخ�ص�صي والثقافة
حمركني �أ�سا�سيني :العلم
ُّ
ّ
العامة� ،إ�ضافة �إىل الت�صميم والإرادة ،ف���إذا
ّ
وتك�شفت
�أ�سعفت املوهبة بالعلم واملران ،ن�شطت
ك��م��ا تنمو ال���ب���ذرة ،وتنطلق منها الأغ�����ص��ان
ثم الثمار ال�شهية� ..إنّ
والأوراق والأزه���ارّ ...
العبقرية ال ت�ستطيع �أن ُتثمر وتزدهر من دون
املعرفة والثقافة.
• اخلط العربي والتقنية احلديثة:
وح��ول التحدّ يات التي يواجهها فن اخلط
العربي يف �أيامنا يقول «ال��ه��واري» :مع اعتماد
املناهج التعليمية احلديثة ،وا�ستخدام احلا�سوب
يف املعاهد واجلامعات يقف اخلط العربي على
مفرتق طرق ،وال�س�ؤال كيف �سيت�سنّى له اللحاق
بالتغيريات امل��ع��ا���ص��رة ،وه��ل ت��خ��دم التقنية
احلديثة اخلط �أم تقف حجر عرثة يف طريقه
وتعوقه عن التط ّور واالرت��ق��اء ،فيجيب� :إنّ
التقنية املعا�صرة قادرة على توظيف �إمكانياتها
خل��دم��ة اخل��ط ال��ع��رب��ي ،لكن امل�شكلة كامنة
يف العاملني املُو ّكلني بو�ضع برامج احلا�سوب،
لأنّ غالبيتهم يجهلون فنون اخل��ط وتاريخه
وي�سر
وجمالياته ..لقد و ّفر احلا�سوب الوقت ّ
ال��ع��م��ل ،لكنه �أف��ق��د اخل��ط ال���روح والأ���س��ل��وب
ال��راق��ي ،والتنا�سق والتما�سك ،ومهما تطور
ّ
اخلطاط الذي ميتلك
هذا اجلهاز لن ُيلغي دور
الأحا�سي�س وامل�شاعر.
و ُي�����س���أل «ال��ه��واري» ع��ن مقرتحاته حلماية
وتنمية م�سرية اخلط العربي ،ف ُيجيب:
 هنالك �أ�س�س متينة يتحتّم البناء عليهاللحفاظ على مكانة اخلط العربي ،و�إبقائه ف ّن ًا
وعلم ًا عربي ًا ال يندثر على الأيام ومن بني هذه
الأ�س�س:
 تنمية ق����درات امل��ع�� ّل��م يف جت��وي��د اخل��طالعربي ،االهتمام بالو�سائل التعليمية املعينة
على تع ّلم اخلط ،ن�شر التوعية ب�أهم ّية اخلط
كونه تراث ًا ومعبرّ ًا عن الهوية القومية.
 تعاون الأ�سرة مع املدر�سة لرت�سيخ االهتمامباخلط والتدريب عليه� ،إ�ضافة لو�ضع برامج
لتعليم اخل���ط ال��ع��رب��ي ب���أ���س��ال��ي��ب ح��دي��ث��ة،
وتخ�صي�ص موقع على �شبكة االن�ترن��ت ُيتيح
ل��ل��راغ��ب�ين الإط��ل�اع ع��ل��ى ت��ط��ورات ف��ن اخل��ط
ال��ع��رب��ي ،وااله��ت��م��ام ب��الإخ��راج الفني للكتب
املدر�سية ت�صميم ًا وخطوط ًا وطباعة� ،سعي ًا �إىل
تنمية الذائقة الفنية لدى �أبنائنا والأجيال
القادمة ،و�أخري ًا الدعوة لتكوين جمعيات علمية
وعربية لالهتمام باخلط العربي وحمايته
ونه�ضته.
• اخل���ط ال��ع��رب��ي ..رح��ل��ة جم��ي��دة نحو
الإبداع:

�أفرد الباحث الدكتور �أبو �شعر الباب الرابع
م��ن ال��ك��ت��اب ،للبحث يف ت��اري��خ اخل��ط العربي،
ّ
للخطاطني،
واهتمام الدول به ورعاية اخللفاء
و���س��رد من��اذج م��ن �أق���وال امل���ؤ ّرخ�ين والأدب����اء.
وال��ت��ف��ت يف ال��ب��اب اخل��ام�����س للتعريف ب���أن��واع
خ�ص عن�صر «الطغراء» –
اخلط العربي ،كما ّ
�شعار توقيع ال�سالطني – ببحث متم ّيز ،وتوقف
للحديث عن �أدوات الكتابة ،وبحث يف الباب
ال�ساد�س تطور فن اخلط العربي عرب الع�صور
التاريخية يف العامل الإ�سالمي.
وبالت�أكيد ف�إنّ الباب ال�سابع من الكتاب جاء
خ�ص�صه الدكتور �أبو
�سبق ًا فريد ًا من نوعه� ،إذ ّ
�شعر لبيان دور امل��ر�أة امل�سلمة يف ميدان اخلط
ال��ع��رب��ي ،وع��ر���ض قائمة ب�أ�سماء كوكبة من
املوهوبات الالتي احتفظ التاريخ بها ،واحتوت
القائمة على �أ�سماء  40فنّانة متم ّيزة� ،أجنزنَ
بدائع الأعمال الفنية يف �أرجاء العامل الإ�سالمي
على مدار ال�سنني.
• جن���وم م�ضيئة يف
ف�ضاء الإبداع:
من املعروف �أنّ تاريخ
فن اخلط العربي حافل
ب�أ�سماء قامات �شاخمة
من املُبدعني الذين �أثروا
احلياة الفكرية والفنية
ب���أع��م��ال��ه��م امل��ت��م�� ّي��زة،
وك���ان ل��ه��م دور ه���ام يف
ت���ق���دّ م وت���ط��� ّور اخل��ط
خ�ص�ص
العربي ،ولهذا ّ
ال��ب��اح��ث ال��ب��اب الثامن
ل�سرد حكايات امل�شاهري
م���ن ّ
خ��ط��اط��ي ال��دول��ة
الإ�سالمية ويف مقدّ متهم
اخل ّ��ط��اط الأ�شهر «اب��ن
ّ
اخلطاطني
مقلة» �شيخ
يف ال��ع�����ص��ر ال��ع��ب��ا���س��ي،
والذي ما تزال لوحاته
تز ّين املعامل الرتاثية يف
بغداد.
واخ��ت��ار ال��ب��اح��ث من
ب�ي�ن خ ّ
���ط���اط���ي ال�����ش��ام
الأف��ذاذ �أ�ستاذ الأجيال
و�إم���ام املُ��ب��دع�ين حممد
ب��������دوي ال������دي������راين،
ّ
واخل�������ط�������اط ح���ام���د
ثم اختتم امل�ؤ ّلف
الآم��دي ،وها�شم البغداديّ ،
كتابه ببحث عن النقو�ش الكتابية على �أوابد
دم�شق الأثرية ،و�أتبعه ببحث متم ّيز عن دم�شق
حا�ضنة فن اخل��ط العربي ،فتحدّ ث عن مهنة
ّ
اخلطاطني يف املحالت
اخلط وم�سريتها وعمل
اخلا�صة بهم يف زق��اق البح�صة الربانية ،كما
حت���دّ ث ع��ن ال��ك��ت��اب��ات ع��ل��ى واج��ه��ات البيوت
واملحالت والأواين.
يف الباب التا�سع من الكتاب قدّ م الدكتور �أبو
�شعر ا�ستطالع ًا عن متحف اخل��ط العربي يف
املدر�سة اجلقمقية بدم�شق ،وهو املتحف الذي
ي�ضم �أعما ًال ولوحات فنية من الكتابة العربية
ث��م �أغ��ن��ى الكتاب
ع�بر الع�صور التاريخيةّ .
بحكايات لطيفة عن اخل��ط العربي ،ومل ي�ش�أ
يتطرق
الباحث �أن ُينهي كتابه الرائع قبل �أن
ّ

للحديث ع��ن ف��ن املنمنمات ،و�أج��م��ل النماذج
ال��ب��اق��ي��ة �إىل ي��وم��ن��ا،
�إ�ضافة �إىل بحث عن دور
اخل��ط يف �سلوك النا�س
التعرف على
و�أهميته يف
ُّ
الكثري من خفايا النف�س
الب�شرية.
• حت ّية �شكر وتقدير
للإجناز املبدع:
���س��ه��رت ليلة بطولها
�أق����ل����ب ���ص��ف��ح��ات ه���ذا
امل������ؤ ّل�����ف ال����راق����ي ع��ن
حم��م��ود ال���ه���واري عميد
اخل��ط العربي ،و�شغفني
كثري ًا ه��ذا املحتوى الرث
م��ن امل��ع��ل��وم��ات العلمية
وال����ف����ن����ي����ة ،وح���م���دت
للباحث الأدي��ب الدكتور
«حممد منري �أب��و �شعر»،
هذا اجلهد اخل��ارق الذي
ب��ذل��ه ل�� ُي��ح��ي��ط ب��ال��ع مَ
��ال
اجلميل ال��رح��ب ..مَ
عال
فن اخل��ط العربي ،فلقد
تلقفت الكتاب على �أ�سا�س
�أن����ه خم�����ص�����ص ل��ت��ق��دمي
���س�يرة امل��ب��دع ال��راح��ل:
حممود هواري ،وفوجئت
ب���أن��ه ِ���س��ف��ر م��ت��ف ّ��رد ،مل
ي�ترك ���ش��اردة وال واردة
يف مو�ضوع اخل��ط العربي �إال قدّ مها و�أح��اط
بها ،مما دفعني لأنحني اعتزاز ًا و�إكبار ًا للعمل
ال��رائ��ع وغ�ير امل�سبوق ،و�أن �أ���ش�� ّي��د بكل كلمة
أوج��ه له �صادق
ت�ضمنها امل���ؤ ّل��ف الفريد ،و�أن � ّ
حت�� ّي��ت��ي وام��ت��ن��اين ع��ن ه���ذا الإجن����از ال��راق��ي
الذي اكتملت له كل عوامل الإب��داع والإبهار:
املعلومات امل�ؤ ّثقة ،وال�شواهد احل ّية ،والإخراج
الفنّي املتم ّيز وقبل هذا ك ّله اللوحات الفن ّية
املل ّونة بخط املبدع الراحل ،والتي جتاوزت املئة
ً
ور�شاقة وجما ًال،
لوحة �أ�ضفت على الكتاب �ألق ًا
واندفعت للتعبري عن تقديري وامتناين وحت ّيتي
للباحث املدقق الدكتور حممد منري �أب��و �شعر،
و�أق���ول :هكذا يكون الإب���داع ،ويكون الإجن��از
املخل�ص لوجه الفن والثقافة.

قدم الدكتور �أبو �شعر
ّ
ا�ستطالع ًا عن متحف
اخلط العربي يف املدر�سة
اجلقمقية بدم�شق،
وهو املتحف الذي ي�ضم
�أعما ًال ولوحات فنية
من الكتابة العربية عرب
الع�صور التاريخية.

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.

حممود الهواري

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

د.نزار بريك هنيدي

�شاعر وناقد.
ولد يف جرمانا ريف دم�شق
1958/12/24
دكتور يف الطب عام  1982ـ �شهادة
الدرا�سات العليا يف اجلراحة العامة
1986
جمعية ال�شعر
الأو�سمة واجلوائز التي نالها:
جائزة احتاد الكتاب العرب الت�شجيعية
عن جممل �أعماله ال�شعرية
دبلوم �شرف من الأكادميية العاملية لل�شعر
(�شرق ـ غرب) يف رومانيا.
�شهادة تقدير من وزارة الثقافة ومنتدى
الرمثا الثقايف يف الأردن.
�شهادة تقدير من وزارة الثقافة وخيمة
علي بن غذاهم لل�شعر بجدليان يف تون�س.
درع نقابة الأطباء يف اجلمهورية العربية
ال�سورية.
امل�ؤلفات:
البوابة والريح ونافذة حبيبتي /دم�شقـ 1977
 جدلية املوت وااللت�صاق /احتاد الكتابالعرب 1980
ـ �ضفاف امل�ستحيل /دم�شق 1986
 حرائق الندى /وزارة الثقافة 1994 غابة ال�صمت /وزارة الثقافة 1995 الرحيل نحو ال�صفر /احتاد الكتابالعرب 1998
 الطوفان /وزارة الثقافة 2001و�صدرت له خمتارات من �أعماله ال�شعرية
بعنوان) ال�سرية الزرقاء) عن دار الينابيع
يف دم�شق 2004
كما �صدرت له ثالثة كتب يف النقد الأدبي
هي:
(�صوت اجلوهر :ت�أمالت يف ال�شعر
والنقد) عن دار عالء الدين بدم�شق
"1999
(يف مهب ال�شعر :درا�سات ومقاالت) عن
احتاد الكتاب العرب 2003
(هكذا تكلم جربان :درا�سة يف الأدب
اجلرباين) عن م�ؤ�س�سة عالء الدين
بدم�شق

أخبار

•�أ.حممد حديفي

�أمام �ضريحك �أنحني 2من 2
ها �أن��ا �أع��ود �إليك من جديد مرتدي ًا رهبتي جلالل
املوقف وقدا�سة املكان� ،أعود �إليك وبي رغبة للبوح بكل
ما جتود به اللغة من جميل القول وفاره املعنى� ،أعود
لأنرث يف كفيك جنوم الثبات وثمار ال�صرب اجلميل� ،أعود
لأنقل لك جزيل التحايا من رفاق الدرب وال�سالح؛ بعد
و�صاياك و�أمنياتك� ،أعود لأقول لك :من بهي ًا
ِ
�أن و�صلتهم
فالوطن بخري..
ال كي �أنري �أمامي عتمة الدرب ووعورة
�أمت�شق الفرح م�شع ً
م�سالكه من �أجل �أن �أ�صل �إليك و�أنا بكامل االن�شراح حيث
�صفاءٌ باذخٌ يف النف�س ي�ضيء �أ�شحارها ،وينرث يف م�سارب
نب�ضها تبا�شري الن�صر ،ويعلق على قناطر �صبحها قناديل
الفرح لتُمرع احلقول وت��ورق الغابات وي�صالح البحر
موجه من جديد...
�أعود �إليك لأ�شعل بني يديك �شموع ًا للغد الآتي على
فر�س من خيوط ال�شم�س التي طاملا حجبت نورها �أبخر ُة
ٍ
القنابل؛ وقد �صممت خ�صي�ص ًا لقتل الأطفال يف وطن
ال لي�ؤ�س�س عامل ًا ينعم به الأطفال..
�أجهد نف�سه طوي ً
�أعود �إليك لأزرع حول قامتك امل�سجاة يف تراب الأر�ض
�أ�شجار الغار وال�شربني التي ما تنفك تتعاىل وتتعاىل
حتى تالم�س ح��دود الغيم وتعلن عن ع��ودة اخل�ضرة
وعودة احلياة..
�أعود �إليك لأنقل لك اخلرب ال�سعيد الذي طاملا انتظره
ال�شرفاء من مواطني هذا البلد ف�أقول� :إن اجلي�ش العربي
ال�سوري ال��ذي ودّع��ك �إىل مثواك الأخ�ير بالأهازيج
ما�ض يف كتابة
واحلداء ،وكفنك بعلم الوطن ورمز عزته ٍ
التاريخ من جديد و�سائر على خطى الآب��اء والأج��داد
فحني �أو�صلوا �إلينا ر�سائلهم البهية و�سلمونا وطن ًا طاهر ًا
مطهر ًا من دن�س الأجنبي ،وا�سرتاحوا عندها قطعنا
العهد ب�أن نظل �أوفياء لدمائهم ودموعهم حيث �صنعنا
املجد و�أذكينا �شعلة ال�صمود املقد�س� ،أبطال اجلي�ش
العربي ال�سوري و�صلوا الآن �إىل حدود الوطن من جهاته
الأرب���ع ،ورك���زوا علم العزة والفخار ف��وق ه�ضابه ثم
وقفوا �أمامه بكل عزة وبهاء وفخار :و�أدوا له التحية
الع�سكرية..
�أعود �إليك لأقول ودمي ي�شتعل عز ًة وفخار ًا �إن ال�سحر
قد ارت��دّ على ال�ساحر و�إن �أع��داءن��ا الذين �أع��دوا لنا
ال�سم القاتل ها هم يتجرعونه الآن وه��م م�شغولون
مبحاوالتهم اليائ�سة لإطفاء النار التي �أ�شعلوها يف
وهادنا فامتدت �إليهم و�أربكت م�ؤامراتهم فتحولوا �إىل
�أعداء يقاتلون بع�ضهم بع�ض ًا ويت�سابقون لك�سب ود العدو
ال�صهيوين و�سيدته �أمريكا ليتدخل من �أجل �إنقاذهم،
والثمن كراماتهم املدا�سة واموالهم املكد�سة يف البنوك
يف حني �أن �شعوبهم املقموعة واملقهورة واملتخلفة تعاين
اجلوع والفقر واجلهل واملر�ض..

حني حذرتهم �سورية وقالت� :إن (طابخ ال�سم �آكله)
و�إن النار �ستنتقل �إليهم ..مل ي�أبهوا لقولها ومل يلتفتوا
�إليه ظن ًا منهم �أن تر�سانات اال�سلحة التي ا�شرتوها
وكد�سوها يف االقبية ق��ادرة على حمايتهم وحماية
عرو�شهم ،لكن احلقيقة كانت عك�س ذلك متام ًا فها هم
الآن يف�ضحون ت�آمر بع�ضهم بع�ض ًا على �سورية ويك�شفون
على امللأ دعمهم للإرهاب الذي يعيث ب�أر�ضنا وميعن بقتل
�أطفالنا ون�سائنا وميثل بجثامني �شهدائنا منذ ما يقارب
ال�سبع �سنوات ،وكل ذلك وهم يت�شفون بنا لأننا ثبتنا يف
�أر�ضنا وجتذرنا بها ورف�ضنا �إمالءات العدو التي امتثلوا
لها وما زالوا ميتثلون..
�إذ ًا عليك �أن تطمئن رف��اق��ك ال�شهداء ب���أن دمائهم
امل�سفوحة �ألق ًا فوق تراب الوطن مل تكن رخي�صة ومل
تذهب هدراً ،فالدماء �أورقت و�أينعت والوطن ذاهب �إىل
�صبحه و�شروقه ،واال�شجار اكت�ست ب�أثواب خ�ضرتها
لتعود �سورية رمز اخل�ضرة ورمز العزة ورمز ال�شموخ
واالنت�صار..
يف الغابر من ال�سنوات توالت جحافل عديدة مدججة
باحلقد و�أدوات القتل وحاولت الوطن وترابه �إال �أنها
حتطمت عند �أ�سواره العاليات...
يف الغابر من ال�سنوات جاء ال�صليبيون ب�أعداد ال حت�صى
فخابوا وارت���دوا مك�سورين وم��ذع��وري��ن ،وج��اءت �أمم
كثرية غريهم فجربت حظها وعادت جتر �أذيال الهزمية
وال��ع��ار ،ومنذ ق��رون فائتة ج��اء امل�ستعمر العثماين،
وبالرغم من بقائه لأربعة قرون متوا�صلة يزرع اجلهل
والتخلف واملر�ض يف ج�سد الوطن واهله؛ �إال �أنه عاد
ال وقد حفظ در�سه كما يجب �أن تحُ فظ الدرو�س،
ذلي ً
ث��م ج���اءت فرن�سا بدباباتها وط��ائ��رات��ه��ا و�أ�سلحتها
التي كانت متطورة يف ذلك الزمان فا�شتعلت دباباتها
و�أُ�سقطت طائراتها ومت اال�ستيالء على ما جلبته من
عتاد و�سالح حيث البلطة والع�صا والبارودة العتيقة
�أمعنت باجلحافل حتطيب ًا وتقتيالً؛ فعادت خائبة �أي�ض ًا
ويف قلبها حقد دفني مزمن؛ انتظرت الفر�صة ال�سانحة
لتبثه �سموم ًا يف �أرجاء الوطن ،فا�شرتت �أ�صحاب ال�ضمائر
الرخي�صة وجندتهم لقتل االبرياء يف هذا الوطن ،ولكن
ف�ألها خاب مثلما خاب ف�أل الآخرين وهم كرث؛ عرّ تهم
احل��رب و�أظهرتهم على حقيقتهم عمالء م�أجورين
يلعنهم التاريخ وتلعنهم دماء ال�شهداء...
�أع��ود �إليك لأكتب ف��وق �شاهدة القرب مب��اء من ذهب
الوطن ورحيق �أزهاره اليانعات ..من قرير ًا فلوال دما�ؤك
النقية الطاهرة ودماء رفاقك من ال�شهداء الذين كتبوا
مالحم البطولة؛ ما كنت لأقف الآن وهامتي مرفوعة
ويف بيارات نب�ضي ت�شتعل دماء يجللها الفخر ويرفدها
الن�صر ب�أك�سري احلياة..
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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هم�سة ع�شق لأوروبا
�ضم��ن ا�ص��دارات احت��اد الكتّ��اب الع��رب �سل�سل��ة
الرتجم��ة �صدر كت��اب بعنوان هم�س��ة ع�شق لأوروبا
للكاتب ا�سماعيل جاد اهلل ركاب.
ه��ذا الكت��اب يت�ضم��ن ترجم��ة ملجموعة م��ن �أجمل
و�أ�شهر ق�صائد الع�صر الرومان�سي يف انكلرتا .ورحلة
يف حي��اة ال�شع��راء الذي��ن �أبدع��وا ه��ذه الق�صائد.
الذي��ن م�ل�أت �شهرته��م الأر���ض و�أثروا عل��ى �أجيال
متعاقب��ة م��ن الكت��اب والأدب��اء يف كل القومي��ات
والأمم يف هذا العامل.
وه��ذه الق�صائ��د ه��ي� :أغني��ة العندلي��ب ،و�أغني��ة
للج��رة الإغريقي��ة ،والق�صيدت��ان لل�شاع��ر ج��ون
كيت�س و�أغنية للري��ح الغربية لل�شاعر بري�سي بي�ش
�شيل��ي وجمموع��ة م��ن الق�صائ��د الق�ص�يرة مقدمات
لأغني��ات لأغنيات الرباءة واحلمل والنمر ومنظف
املداخ��ن وتلميذ املدر�س��ة لل�شاعر ولي��م بليك ودير

تنت�يرن لل�شاعر ولي��م وورد���س وورث ومرثاة كتبت
يف فن��اء كني�س��ة ريفي��ة لل�شاع��ر ثوما���س كري��ي،
ال��ذي عا�ش يف الع�صر ما قب��ل الرومان�سي لكنه مهد
للحركة الرومان�سية يف �إنكلرتا وب�شر بها.
ت�أث��ر الع�ص��ر الرومان�س��ي يف �إنكل�ترا� ،إىل ح��د
بعي��د م��ن الناحي��ة ال�سيا�سي��ة بالث��ورة الفرن�سية
( )1790 1789-ومفرزاته��ا ،وه��ي احلدث الأبرز
يف تل��ك الفرتة التي �أثرت ت�أث�ير ًا كبري ًا على �أوروبا
ب�شكل ع��ام ،وعلى انكلرتا ب�شكل خا�ص ،ففي �إنكلرتا
ا�ستقبله��ا املفك��رون الليربالي��ون بحف��اوة كب�يرة،
ث��م حدثت بعد ذل��ك ،احلرب ب�ين �إنكل�ترا وفرن�سا
( )1815 1793-وانت�ش��ر اجل��وع والب�ؤ�س والفقر،
وازداد هي��اج اجلماه�ير ،وكاد ينت��ج ع��ن ذلك ثورة
مماثل��ة ،لك��ن الأمور �سارت باجتاه �آخ��ر ،فتم �إجناز
الكث�ير م��ن الإ�صالح��ات �أهمه��ا التغي�ير الوا�س��ع يف

نظ��ام الربملان الربيط��اين ع��ام  .1832الذي �سمي
قانون الإ�صالح.
ويف الأدب .ازده��ر ال�شع��ر ازده��ار ًا كب�يراً .وحل��ق
عالي�� ًا عل��ى �أجنح��ة اخلي��ال والب�ساط��ة والعذوبة
والغنائي��ة والذاتي��ة ،والم���س ب�أ�سل��وب فن��ي
مذه��ل معان��اة الإن�س��ان ،ونهل م��ن ينابي��ع الطبيعة
والرومان�سي��ة والكال�سيكية .و�أنتج ال�شعراء �أعما ًال
�شعري��ة ممت��ازة �أطل��ق عليه��ا ع�صر الإب��داع الثاين
يف �إنكل�ترا بعد الع�صر الإبداع��ي الأول وهو الع�صر
الإليزابيثي ومن �أهم �إعالمه وليك �شك�سبري.
وي�سع��دين الآن �أن �أق��دم للق��ارئ العرب��ي �أينم��ا
�لا �أن يجد في��ه املتعة
كان ه��ذا اجله��د املتوا�ض��ع �آم ً
والفائدة.

