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

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

القد�س ..الإرادة
أعلن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية "دونالد ترامب"
م�ساء الأربعاء الفائت � َ
اع�تراف ب�لاده بالقد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين ،بعد عقدين من الت�أجيل،
ووجه
بتعبريه ،للقرار الذي كان "الكونغر�س" الأمريكي وافق عليه �سنة ّ ،1995
وزارة اخلارجية �إىل البدء بالتح�ضريات لنقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب
�إىل القد�س.
وحتى حلظة كتابة هذه امل��ادة ،وبا�ستثناء ما �صدر عن رئا�سة اجلمهورية
العربية ال�سورية ،ف� ّإن جممل ما �صدر من ردود فعل عن م�س�ؤولني غربيني وعرب ًا
وعن �أحزاب وقوى �سيا�سية مل يتجاوز ما ميكن و�صفه باملفردات ال�ص ّماء واملمعنة
يف تعبريها عن العجز� ،أي :الرف�ض ،وال�شجب ،والإدان��ة ،والغ�ضب ،واال�ستنكار،
يحف بها من املفردات الل�صيقة ب�صفات العطالة والدالّة على
مما ّ
و�سوى ذلك ّ
موت �أ�شبه بحياة� ،أو حياة �أ�شبه مبوت .ووحده بيان رئا�سة اجلمهورية و�ضع
يده على اجلوهر يف ق�ضية فل�سطني عامة ،ال القد�س وحدها� ،إذ ن ّبه �إىل � ّأن �إرادة
يحدد م�ستقبل فل�سطني،
الأوفياء للق�ضية الفل�سطينية وعزمهم هما وحدهما ما ّ
ومنها القد�س التي "�ستبقى ح ّية يف �ضمري الأمة العربية حتى �إقامة الدولة
الفل�سطينية ،وعا�صمتها القد�س" ح�سب البيان نف�سه.
الإرادة ،تلك هي اجلوهر يف كلّ �ش�أن عظيم ،ولكن لي�ست � ّأي �إرادة ،بل �إرادة
الأوفياء لق�ضاياهم ،واملدافعني عنها ،والواثقني بانت�صارها مهما ادلّهم حولهم من
�إرادات �سالبة لقيم احلقّ واخلري واجلمال ،ومهما طال ليل ،ليل القوى اجلاحدة
بالتاريخ واجلغرافية.
ت�سع و�ستون �سنة م�ضت على قيام الكيان ال�صهيوين على �أر�ض فل�سطني ،وطوال
مما يعني الق�ضية
تلك ال�سنوات و�سورية هي �سورية يف موقفها الرا�سخ والثابت ّ
وفاء من �أبنائها ،قيادة و�شعب ًا ،حلقائق التاريخ واجلغرافية التي ال
الفل�سطينيةً ،
ميكن لق ّوة مهما تغ ّولت يف جنونها وطي�شها حموها� ،أو دفعها �إىل الوقوف على ر�أ�سها
بد ًال من الوقوف على قدميها ،ومهما ُ�ش ّبه لق ّوةّ � ،أي ق ّوة ،قدرتها على بناء بدائل
من تلك احلقائق ،وتثبيت تلك احلقائق بو�صفها التاريخ واجلغرافية نف�سيهما.
ت�سع و�ستون �سنة ،وقبلها عقود ،و�سورية تدفع من دماء �أبنائها دم ًا �إثْ�� َر دم
ٌ
من �أجل فل�سطني ،انحياز ًا حلقائق التاريخ واجلغرافية ،و�إميان ًا بالعروبة قيمة
�أ�صيلة يف الذات الوطنية ال�سورية ،وتعبري ًا عن مبادئ وقيم ارت�ضتها لنف�سها مهما
يكن من حجم ال�ضريبة ،بل ال�ضرائب ،الباهظة التي تنتظرها ،والتي كان منها
هذه احلرب التي �أ�ضرمتها القوى احلليفة للكيان ال�صهيوين عرب التاريخ ،والكيان
ال�صهيوين نف�سه ،والتي ت�ؤكّد الوقائع ،يوم ًا بعد يومّ � ،أن الأ�صل فيها هو موقف
�ضد كلّ
�سورية املعاند لإرادات هذا الكيان ،ولأطماعه ،ولطي�شه وحقده وجنونه ّ
يتم�سك بالعروبة ثابت ًا يف الوعي ومتناً
َمن يواجه تلك الإرادات والأطماع ،و َمن ّ
يف الإرادة.
العربي ملواجهة احللف ال�صهيوين الأمريكي الرجعي
يف افتتاح امللتقى القومي
ّ
قدم ال�س ّيد الرئي�س م�سرد ًا باهر ًا على غري م�ستوى فيما
الذي ُعقد م�ؤخر ًا يف دم�شق ّ
يعني خال�ص الأمة العربية من هذا الليل الطويل الذي يرين بظالله الغا�شمة
عليها ،وفيما يعني مواحهتها ملختلف �أ�شكال ال�ضعف والوهن التي تفتك بها .ومن
بع�ض ذلك امل�سرد احل�صيف منهجية ور�ؤية ور�ؤيا وبناء ولغة ق�ضية فل�سطني التي
حر�ص الكيان ال�صهيوين منذ ن�ش�أته ِ
ال�سفاح على اختزالها ب�أكذوبة �أر�ض بال �شعب
ل�شعب بال �أر�ض .ومن بع�ضه �أي�ض ًا العروبة بو�صفها وعي ًا ولي�ست �أيديولوجية،
�ضد �إرادات القوى املحمومة جنون ًا
يح�صن هذه الأمة ّ
بل را�سخ ًا يف الوعي الذي ّ
الفرتا�سها ،وجلعلها تابعة لتلك الإرادات ،ولي�ست فاع ًال يف الراهن وامل�ستقبل.
لنقر�أ كلمة ال�سيد الرئي�س غري م ّرة ،و�سيت�أكّد لنا يف كلّ قراءة ُعمق ذلك الوعي
باجلوهري يف م�شكالت �أمتنا وق�ضاياها ،وال�سيما ثابت العروبة ،الذي ت�سعى تلك
ّ
العربي
القوى للإجهاز عليه لأنّه ميثّلُ احل�صن الأول والأخري يف مواجهة هذا الدم
ّ
امل�سفوح يف غري مكان من الوطن العربي ،ويف متكني هذه الأمة من انبعاثها الذي
ي�ستعيد �إليها دورها يف �صناعة التاريخ.

بيان اتحاد الكتاب العرب
القد�س عا�صمة فل�سطين الأبدية
تتواىل املحاوالت الأمريكية احلاقدة والعن�صرية واملوالية للكيان ال�صهيوين ،وعلى نحو حمموم
وجائر من �أجل االع�تراف مبدينة القد�س ال�شريف عا�صمة للكيان ال�صهيوين ،وهذا ما مل جتزه
ال�شرائع ،وال احلقوق ،ومل تتجر�أ على اقرتافه املنظمات الدولية ،ومنها الأمم املتحدة لأن القد�س
من حيث اجلغرافية والتاريخ والعقيدة مدينة عربية باملطلق؛ لكن ال�سيا�سات الأمريكية التي تتخلق
عنها ح ّمى االنتخابات الأمريكية تعدُ ويف كل مرة ب�أن تعرتف مبدينة القد�س عا�صمة يهودية للكيان
ال�صهيوين ،وهذا مل تتجر�أ �أي �إدارة �أمريكية على تنفيذه.
يف هذه الآون��ة تطل ال�سيا�سات الأمريكية احلمقاء ،ويف عهد رونالد ترامب ،بر�أ�سها لتنادي
باالعرتاف مبدينة القد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين ،وتعمل كل ما با�ستطاعتها من �أجل جتيي�ش
العامل العرتاف مماثل العرتافها.
�إننا نحن الأدباء والكتّاب �أع�ضاء احتاد الكتّاب العرب يف �سورية ندين وب�أ�شد العبارات ال�شاجبة
وامل�ستنكرة هذا الفعل الأخرق لل�سيا�سة الأمريكية التي ال تعطي با ًال للقيم والعقائد والأعراف
والتقاليد اخلا�صة ب�أبناء ال�شعب العربي الفل�سطيني من جهة ،كما ال تعطي با ًال ملا �سيجره هذا القرار
الأه��وج من تفاعالت عارمة يف جميع �أنحاء العامل وال �سيما العامل الإ�سالمي من جهة ثانية لأن
القد�س معنى عاملي ،ودارة حجيح و�إميان ،وعا�صمة للبالد الفل�سطينية منذ فجر التاريخ.
ندعو املثقفني والأدباء والكتاب يف العامل �أجمع لف�ضح ال�سيا�سات ال�صهيونية والأمريكية يف �آن.
�إن ال�سيا�سات الأمريكية العن�صرية واملنحازة للكيان ال�صهيوين �ست�ؤدي �إىل نتائج وخيمة وكارثية
على ال�صعيدين العربي والعاملي ،و�ستطال الكيان ال�صهيوين �أو ًال ،والواليات املتحدة الأمريكية راعية
الإرهاب يف العامل ثاني ًا ،و�أن �أبناء فل�سطني الذين �صارت املقاومة كتابهم ومواجهة الظلم ثقافتهم لن
ي�سكتوا �أبد ًا على ال�سيا�سات الأمريكية الهوجاء جتاه فل�سطني والبالد العربية مع ًا.

عا�شت فل�سطني حرة عربية
وعا�شت القد�س عا�صمة �أبدية لفل�سطني
دم�شق يف 2017/12/6
احتاد الكتّاب العرب
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اليون�سكو  ..واالخرتاق ال�سوري

لأول م���رة م��ن��ذ ما
ي���ق���ارب ���س��ب��ع ���س��ن��وات,
�أي م���ع ب����دء ال��ه��ج��م��ة
الكونية على �سورية ،يتم
اخ�تراق �سوري للمحافل
الأوروب��ي��ة على م�ستوى
وزي���ر م��ن وزراء احلكومة
ال�سورية ,وم��ن املعروف �أن
االحت����اد الأوروب������ي وق��ف
�إىل جانب العدوان الدويل
ع��ل��ى ����س���وري���ة ,و�أ����ص���درت
دول���ه جملة م��ن ال��ق��رارات
امل��ج��ح��ف��ة ب��ح��ق ال�����ش��ع��ب
والدولة ال�سورية ,بفر�ض
م��ق��اط��ع��ة ���ش��ام��ل��ة عليهما،
ف�شمل االقت�صاد وال�سيا�سة
والآالت وال��غ��ذاء وحليب
الأط���ف���ال وال�����دواء وقطع
ال��غ��ي��ار ل�ل�أج��ه��زة الطبية
والعلمية وال�صناعية .ومل تكتف دول االحت��اد الأوروب��ي
بهذه الإج����راءات ,ب��ل ا�ستخدمت ك��ل املحافل الثقافية
والرتبوية والعلمية وحتى امل�ساعدات الإن�سانية من �أجل
النيل من �سورية �شعب ًا وحكومة و�أر�ض ًا و�سيادة ,وتوظيفها
ل�صالح القوى الإرهابية امل�سلحة؛ لتعيث ف�ساد ًا يف اجلغرافية
ال�سورية ,وحتطم البنى التحتية ,وت�سرق ث��روات البالد
واملعامل وامل�صانع وامل�ست�شفيات واملدار�س وحتى امل�ساجد
والكنائ�س ,وتزيل �أواب��د احل�ضارات التي �صنعتها �أي��دي
ال�سوريني على مدى �آالف ال�سنني ,والتي كانت تربهن على
عراقة وثقافة وح�ضارة هذا ال�شعب العظيم.
كما عملت الأن��ظ��م��ة الأوروب���ي���ة بكل طاقتها لأج��ل
جناح امل�ؤامرة الكونية ,كما غ�ضت النظر عن خروج مئات
الإرهابيني من بلدانها ,وحت��ت حماية ورعاية �أجهزتها
الأم��ن��ي��ة ,وانتقالهم ع�بر تركيا ,وال��دخ��ول �إىل �سورية
لالن�ضمام �إىل التنظيمات الإرهابية كداع�ش والن�صرة,
و�ص ّمت �آذانها ,و�أغلقت عيونها عن تدفق ع�شرات الآالف من
وتق�سمها,
الإرهابيني �إىل �سورية ؛ لتحارب الدولة ال�سورية,
ّ
مب��ا يخدم امل���ؤام��رة الكونية ,ويحقق �أه��داف��ه��ا ,ووف��رت
لهم ال�سالح والتدريب والرعاية واخلدمات اللوج�ستية,
و�سخرت لهم الإعالم يف خدمتهم ,و�شارك �ضباطها يف غرف
املوك يف الأردن وتركيا لإدارة الإرهاب واحلرب �ضد الدولة
ال�سورية .
ولكن ما حدث يف بداية ت�شرين الثاين  2017كان مفاج�أة
كما يقول املثل من العيار الثقيل ,فوزير �سوري لأول مرة منذ
ن�شوب احلرب عليها يدخل حمف ًال دولي ًا على م�ستوى م�ؤمتر
دويل كبري ,ويلقي فيه كلمة لي�ست ع��ادي��ة ,بل ت�ضمنت
�أهداف وغايات امل�ؤامرة الكونية على �سورية ,و ُي�سقط ب�شكل
غري مبا�شر كل ما قامت به �أنظمة االحتاد الأوروب��ي التي
�أ�شرنا �إليها من مربرات �ضد الدولة ال�سورية ,هذه الأنظمة
التي كانت ال تعطي لوزير �سوري ت�أ�شرية دخول �أرا�ضيها
منذ بدء امل�ؤامرة للح�ضور وامل�شاركة يف امل�ؤمترات واملحافل
الدولية التي تقام على �أر�ضها ,بل كانت منذ عام 2011
وهي ت�صدر اللوائح �ضد امل�س�ؤولني ال�سوريني ,ومنها جتميد
ح�سابات الوزراء وكبار رجال الدولة ال�سورية يف م�صارفها
وبنوكها .
ومع الأ�سف غاب هذا االخرتاق ال�سيا�سي والثقايف والرتبوي
عن و�سائل الإعالم ال�سوري والوطني ,وت�سليط ال�ضوء على
�إجنازات االخرتاق و�أهميته ,باعتباره من الإجنازات الهامة
التي حققتها الدولة ال�سورية قيادة و�شعب ًا وجي�ش ًا وحلفاء,
ح�ين وق��ف لأول م��رة وزي��ر م��ن احلكومة ال�سورية يلقي
كلمة �سورية ال�صامدة املنت�صرة يف م�ؤمتر دويل هام ,الذي
�أقامته منظمة اليون�سكو يف بداية ت�شرين الثاين ,2017
وعن ر�ضوخ دول االحتاد الأوروبي للإجنازات الكربى التي
حققها اجلي�ش ال�سوري ,وتعرتف بها ,وكذلك ا�ستماع وفودها

دعا �إىل مكافحة الإرهاب
والفكر املتطرف ,ونبذ
املفاهيم واملمار�سات
العن�صرية ,و زرع مفاهيم
الت�سامح واحرتام
االختالف.
ل����ل����م�����ؤمت����ر
لكلمة ال�صمود والن�صر التي �ألقاها الدكتور ه��زوان الوز
وزير الرتبية ورئي�س الوفد ال�سوري يف هذا امل�ؤمتر الثقايف
الرتبوي العاملي .
ومن غريب امل�صادفات �أن تلقى هذه الكلمة يف وقت كانت
حتتفل بريطانيا مبرور مئة عام على وعد بلفور امل�ش�ؤوم
بح�ضور رئي�س وزراء الكيان ال�صهيوين ,وكانت كل املدن
والقرى الفل�سطينية وبع�ض املدن العربية والعاملية تندد
وترف�ض ه��ذا ال��وع��د ,وم��ا نتج عنه .وك���أن الكلمة ,وهذا
االخ�تراق ي�ؤكدان �أن هذا الوعد �سيدفن ويتال�شى ,كما
انهزمت امل���ؤام��رة الكونية على �سورية ,و�ستعرتف �أوروب��ا
قريب ًا ب�سقوط وعد بلفور ب�صمود وكفاح ال�شعب الفل�سطيني
وال��ع��رب��ي ,كما �أ�سقط اجلي�ش ال�سوري وحم��ور املقاومة
امل�ؤامرة الكونية و�أهدافها ونتائجها .
لقد كانت الكلمة ال�سورية التي �ألقاها الوزير هزوان الوز
يف امل�ؤمتر العام لليون�سكو متثل الن�صر على امل�ؤامرة الكونية
وهزميتها ,وعلى ع��ودة �سورية العظيمة �إىل ال�ساحة
الدولية �أكرث قوة وعظمة وح�ضارة ,فقد جاء يف بداية
هذه الكلمة ما يلي .. ( :ننقل لكم حتية �شعبنا ال�صامد
يف وجه الإرهاب دفاع ًا عن �أر�ضه ,و�سيادته ,يف �سورية �صرح
احل�ضارة الإن�سانية ) .و�أو�ضح الوزير هزوان الوز الر�ؤية
ال�سورية يف مواجهة الأزمة التي حاكتها دول عدة �ضدها,
فقال( :ت�ؤكد �سورية مت�سكها بامل�سارين املتالزمني :مكافحة
الإرهاب؛ واحلل ال�سيا�سي) .وبني �أن �سورية تعود �إىل حالتها
ال�صحية مع هزمية العدوان و�أدوات���ه ,وتعطي الأولوية
للإن�سان وعلمه وثقافته وتربيته .فقال.. ( :ومع الهزمية
املتوا�صلة التي تلحقها بالع�صابات الإرهابية امل�سلحة ,عاد
مع بداية العام الدرا�سي احلايل ن�صف مليون طالب وطالبة
�إىل مقاعدهم ومدار�سهم) .وبني
�أن احلكومة ال�سورية تنطلق رغم
ما �أحلقته امل�ؤامرة على مدار�سها
وم��راك��زه��ا الثقافية والرتبوية
(لتنفيذ خطط التنمية امل�ستدامة
ل��ع��ام  ,2030وت��ب��ذل ج��ه��وده��ا
لتحقيق �أهدافها ,وحتديد ًا الهدف
الرابع وغاياته .ومبادرة التعليم
�أو ًال ,والتعليم للجميع ,والتعليم
م���دى احل��ي��اة ,وج����ودة التعليم,
وتدريب املعلمني ,وتعليم الفتيات
وال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة  ...وق�ضايا
امل�����س��اواة ب�ين اجلن�سني والعلوم
والبيئة واملياه والتقانة والإعالم
والعلوم االجتماعية والإن�سانية,
وبرامج ال�شباب والريا�ض).
وذك����رت الكلمة �أن احلكومة

ال�سورية تويل قطاعي الرتبية والتعليم العايل االهتمام
الالزم ,وتكر�س الإمكانات املتاحة ملوا�صلة العملية الرتبوية
والتعليمية وتطويرهما ,مبا يتيح بناء الإن�سان ال�سوري
يف مواجهة تداعيات احل��رب ,وتعزيز امليول واالجتاهات
والقيم االجتماعية الإيجابية لديه ,والت�صدي لكل �أ�شكال
الإره��اب والفكر املتطرف .ودع��ا الدكتور ه��زوان ال��وز يف
نهاية كلمته منظمة اليون�سكو وال��دول املنظمة لها �إىل
�ضرورة ح�شد طاقاتها ملكافحة الإره��اب والفكر املتطرف,
ونبذ املفاهيم واملمار�سات العن�صرية ,والنجاح بزرع مفاهيم
الت�سامح واحرتام االختالف ,وبناء عامل ت�سوده قيم املحبة
والعدالة وال�سالم ,وقال :من هذا املنطلق ندعم الق�ضايا
العادلة ملجموعة ال /77/وال�صني ودول الربيك�س.
و�أك���دت الكلمة يف ختامها على االنت�صار الكبري الذي
حققته الدولة ال�سورية على امل�ؤامرة التي ا�ستهدفتها ,و�إىل
تطلعاتها العليا نحو بناء احل�ضارة يف منطقتها والعامل,
وبناء الإن�سان قيم ًا وثقافة و�سلوك ًا( :رغم كل الظروف التي
مرت بها بالدي منذ ما يقارب �سبع �سنوات ,ف�إنها تتجه اليوم
نحو حتقيق االنت�صار على الفكر املتطرف والقوى الداعمة
والراعية للإرهاب كافة بف�ضل �صمود �شعبها وت�ضحيات
جي�شها وموقف قائدها ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد الذي
�أك��د �أن « الثقافة والرتبية والعلوم هي ال�ضمان الكبري
لتحقيق الرخاء يف املجتمع ,واملحافظة على اال�ستقرار
يف املنطقة ,و�إنه من ال�ضروري العمل على �إبقاء روح تراث
�سورية املتنوع واملنفتح حي ًا يف حياة النا�س اليومية ,من
خالل م�شاريع نوعية ,ميكن اال�ستفادة من خربة اليون�سكو
فيها يف امل�ستقبل « ) .
ويف اخلتام لقد كان هذا االخرتاق ال�سوري لأعظم املحافل
الدولية ,امل�ؤمتر العام لليون�سكو يف
دورت��ه التا�سعة والثالثني ,ك��ان يف
باري�س عا�صمة فرن�سا ,التي �أطلق
قادتها خالل �سنوات العدوان على
�سورية الدعم املطلق للم�ؤامرة على
�سورية ,و�شارك جي�شها وخمابراتها
و�أموالها يف دعم ع�صابات الإرهاب .
ف�إذا بها اليوم ت�سمع للدولة ال�سورية
املنت�صرة على امل���ؤام��رة م��ن خالل
وزي���ر يف احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة التي
حاربتها ,وكان هذا ب�سبب االنت�صار
ال��ع��ظ��ي��م ل��ل��دول��ة ال�����س��وري��ة ال��ذي
حققته بف�ضل جي�شها وقيادتها
و�شعبها ,وهذا ما دفع فرن�سا وبقية
دول االحتاد الأوروب��ي تنحني لهذا
االن��ت�����ص��ار ,وت�ستمع لكلمة وزي��ر
الدولة املنت�صرة.

الثقافة والرتبية والعلوم
هي ال�ضمان الأكرب لتحقيق
الرخاء يف املجتمع,
واملحافظة على اال�ستقرار يف
املنطقة.
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الب�شري واملوقف اجلديد
•د.علي دياب
كثري ًا ما تناول املعلقون املوقف ال�سوداين يف �أثناء ان�ضمامه� ،إىل ما ي�س ّمى التحالف
العربي للحرب على اليمن ،لأن مواقفه ال�سابقة ال ميكن �أن حتمله �إىل مثل هذا
املوقف؟ الذي �أده�ش الكثريين ممن يعرفون حقيقة املوقف ال�سوداين العروبي ،موقف
ال�شعب ال�سوداين� ،صاحب «الالءات الثالث» الذي يعد واحد ًا من �أكرث الأ�شقاء العرب،
الذين وقفوا �إىل جانب ال�شعب العربي الفل�سطيني يف ن�ضاله لتحرير �أر�ضه املحتلة،
منت�صرين لهذه الق�ضية ،كونها ت�شكّل الق�ضية املركزية للأمة العربية ،وبتقديرنا
�أنّ املوقف الأخري للرئي�س الب�شري ،وال�سيما يف مرحلة ما �سمي «بالربيع العربي» قد
اختلط عليه الأمر وال�سيما بعد �سقوط بن علي يف تون�س ،ومبارك يف م�صر ،وما ح�صل
اجلرار» كما يقال ،بالإ�ضافة �إىل الظروف
للقذايف يف ليبيا! فتهي�أ له �أن «احلبل على ّ
االقت�صادية ال�صعبة التي يعي�شها ال�سودان ،و�أن الواليات املتحدة وال�سعودية ،لديهم
ال��دواء الناجع يف احلفاظ عليه وم�ساعدته ،فذهب باجتاه هذا املحور ،واالنحياز
�إليه ،وكانت م�شاركته يف احلرب الظاملة التي ت�شن على هذا البلد العربي ،الأفقر
من البلدان العربية كافة ،هذا البلد الذي هو ب�أحوج ما يكون �إىل م�ساعدة �أ�شقائه
العرب ،وال�سيما يف اخلليج وعلى ر�أ�سهم ال�سعودية ،ويف �أن ت�ساعده ببناء بناه
التحتية يف جماالت عدّ ة ،وال�سيما اخلدمي منها ال�صحي والتعليمي وغريه ،فناهيك
عن �أنها مل تقدم ما هو واجب عليها ،بل ذهبت �إىل �أبعد من ذلك� ،إذ قدّ مت مليارات
الدوالرات ،للغرب الأوروبي والأمريكي ،من�شطة معامل الأ�سلحة لديهم ،ودورة ر�أ�س
ت�صب هذه املليارات حمم ًا نارية
املال التي تنع�ش �أبناء تلك املجتمعات ،وباملقابل
ّ
على �أبناء �شعبنا العربي الفقري ،يف هذا القطر املدقع يف الفقر ،وت�أتي على ما بناه
من بنى متوا�ضعة من عرق �أبناء �شعبه ،وحتوله �إىل دمار مطبق!! وحتت عناوين
باطلة ما �أنزل اهلل بها من �سلطان؟؟ �أال وهي «مواجهة امل�شروع الإي��راين وهيمنته
على اليمن؟؟» وقد اتخذوا من مواجهة هذا امل�شروع املزعوم واملفرت�ض من قبلهم؟
�ستار ًا لتحركاتهم امل�شبوهة والتي كانت يف اخلفاء ،ومن حتت الطاولة ،لتظهر اليوم
�إىل العلن ،وفوق الطاولة ،بل وت�صل الوقاحة ببع�ضهم الدعوة �إىل التحالف مع
الكيان ال�صهيوين ملواجهة اخلطر اجلديد!! وبذلك فيكونون قد �أدوا املطلوب منهم
وبالنيابة عن الكيان ال�صهيوين ،والواليات املتحدة الأمريكية ،يف زعزعة اال�ستقرار
يف املنطقة ،والإ�سهام يف �إ�ضعاف املحور الأهم يف املنطقة الذي يقف يف وجه املخطط
ال�صهيوين الأمريكي ،الذي ي�ستهدف الأمة العربية ،وجتزئة املجز�أ فيها ،وتفتيت
املفتت� ،إذ مل يعودوا مقتنعني ب�سايك�س بيكو ،و�إمنا يريدون �سايك�س بيكو جديدة ،على
مقا�س كل قطر عربي على حدة ،وهنا وقف الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري مراجع ًا
ح�ساباته ،ويف حلظة ا�ستيقاظ �ضمري وطني عروبي ،ليعلن ومن مو�سكو وبعد لقائه
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،معار�ضته لأي مواجهة ع�سكرية �أو �سيا�سية بني
العرب واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،ويعزو ما تعي�شه الأمة العربية من م�آ�س،
�إىل التدخالت الغربية ،والتي كانت �سبب ًا يف تق�سيم ال�سودان ،وي�أتي موقف الرئي�س
ال�سوداين هذا يف وقت يت�صاعد فيه املوقف ال�سعودي على ل�سان ويل العهد حممد بن
�سلمان ،الذي ي�صف املر�شد الأعلى للثورة الإيرانية ،ال�سيد علي خامنئي بالهتلرية
و�أن��ه ي�سعى �إىل تدمري املنطقة ،فال ميكن �أن نف�سر هذا املوقف اجل��ريء للرئي�س
ال�سوداين� ،إال �أنه يعلن رف�ضه اال�ستمرار يف هذا التحالف العربي ولي�س العربي يف
توجهه وم�ضمونه �ضد اليمن ال�شقيق ،وبالتايل ان�سحابه والعودة �إىل املوقف العربي
ال�صحيح ،الذي كان دائم ًا يت�سم به املوقف العقالين جلمهورية ال�سودان ،وال تفوتنا
�أي�ض ًا الإ�شارة �إىل ما ذكره الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري حول �سورية وهو «�إنه ال
�سالم يف �سورية ،دون بقاء الرئي�س ب�شار الأ�سد يف احلكم» وهو موقف ينم عن �إدراك
ال�سيد الب�شري حلقيقة املوقف يف بلدنا احلبيب ،القطر العربي ال�سوري ،كما ينم عن
حترره من ال�ضغوط التي مور�ست عليه �سواء من الأمريكان �أو بع�ض الدول الأوروبية ،
وكذلك بع�ض الدول العربية ويف مقدمها ال�سعودية ،والنن�سى �أن �صمود قطرنا ب�شعبه
وجي�شه العقائدي البا�سل وقيادته ال�شجاعة ،هو ال�سبب يف هذا التغيري لدى هذا
النظام �أو ذاك ،ولدى هذا الزعيم وغريه ،ورمبا ت�صريحات ال�سلطان العثماين اجلديد،
بعد عودته من قمة �سوت�شي الثالثية مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،والرئي�س
الإيراين ح�سن روحاين ،واملت�ضمنة �أنه ال يعار�ض يف فتح حوار مع احلكومة ال�سورية
والرئي�س ب�شار الأ�سد ،وهو الذي فعل ما فعل يف الت�آمر على �سورية و�شعبها ال�صامد،
ي�صرح الت�صريح تلو الآخر �ضد الرئي�س الأ�سد ،و�ضد الدولة ال�سورية،
وهو الذي كان ّ
كونه الزعيم الإخوجني بال منازع ،الذي بات مقتنع ًا �أن م�ؤامراته وم�ؤامرات غريه من
العرب والأوروبيني والأمريكيني باءت كلها بالف�شل والإخفاق ،وال �سبيل �إىل احلفاظ
على ماء وجوههم� ،إال باالعرتاف باحلقيقة املج�سدة على الأر�ض ،و�أن �سورية مل تكن
لقمة �سائغة كغريها ،و�أنها كانت ع�صية على �أعدائها يف اخلارج والداخل ،و�أنها ما�ضية
يف ت�صفية الإرهاب ودحره عن كل �شرب من �أر�ضنا العربية الطاهرة و�إىل غري رجعة.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

موزارت و�سالريي
-5توقفت عند �س�ؤال �سالريي �إىل موزارت:
ملاذا �أتيت �إ َّ
يل؟
فيجيب موزارت :لقد �ألفّت البارحة مقطوعة مو�سيقية ق�صرية ،جئت كي �أ�سمعها لك،
ويف الوقت نف�سه� ،أريد �أن �أعرف ر�أي �صديقي �سالريي فيها.
ومن ثم يعزف موزارت املقطوعة ،وبعد �أن ينتهي موزارت من العزف ،ي�صرخ �سالريي� :أنت،
يا موزارت� ،أتيت �إيل بهذا ،فقل يل بربك ،كيف مكنتك قواك من الوقوف عند احلانة ،كي
ت�سمع عزف العجوز الأعمى؟!
ويتابع �سالريي املنده�ش من جمال املقطوعة املو�سيقية :يا موزارت� :أنت ل�ست جديراً
بنف�سك!! فيقول موزارت كطفل بريء ،وبكل طيبة وب�ساطة� :أ�صحيح ذل��ك ي��ا �سالريي؟!
هل �أعجبك اللحن ،حق ًا� ،أهو جيد؟!
فيقول �سالريي:
«يا للعمق ،يا للجر�أة ،يا لال�ستقامة!!
�أنت يا موزارت� ،إله� ،أنت ال تعرف نف�سك،
�أنا �أعرف ذلك� ،أنا �أعرفك».
يف هذا اجلواب ،يحكي �سالريي ال�صدق ،ففي هذه اللحظة مل ي�ستطع �أن ينكر ذلك ،ومل
ي�ستطع �أن يجامل� ،أو ينافق ،لكن يف الوقت نف�سه ،كان ذلك قناع (ال�صديق) املنافق الذي
ال�شر واحلقد واحل�سد ،والبد للقارئ �إذ
ميدح �صديقه �أو يجامله بالقول ،وهو ي�ضمر له
ّ
يتذكر� ،أنه قبيل دخول موزارت �إليه ،كان يقول �سالريي عن موزارت �إنه :فارغ ،وجمنون،
ك�سالن ،ومدمن ..ولكن يف قناعته الداخلية� ،إن موزارت �إله؛ �إله من �آلهة املو�سيقى ،ولهذا
كله ،يقتله احل�سد والغلّ واحلقد.
و�أ�صبح القارئ يعرف قرار �سالريي احلقري ،بقتل �صديقه ،متوهم ًا� ،إذا انزاح موزارت من
طريق �سالريي �سي�صبح هذا الأخري ال�سافل �شيئ ًا مهم ًا ،ويرتبع على عر�ش املو�سيقى ،كما
كان موزارت.
يقول:
ـ كال ،ال �أ�ستطيع مقاومة قدري...
لقد مت اختياري لإيقافه..
�س�أوقفه
�س�أ�ضع حدَّ ًا له،
�أمل منتْ جميع ًا،
كلنا كهنة يف خدمة املو�سيقى
و�أنا ل�ست الوحيد
يف جمدي الأ�صم
ما الفائدة� ،إذا بقي موزارت
على قيد احلياة
وتو�صل �إىل قمم جديدة؟
َّ
•••
هذا هو ال�سم
جل�ست مرار ًا مع عدوي على مائدة واحدة
لقد �آن الأوان
فانتقلي يا منحة احلب
انتقلي اليوم
�إىل ك�أ�س ال�صداقة،
هنا ،يخلع �سالريي القناع الأخري ،ويك�شف عن وجهه ،وتنك�شف حقيقته� ،إذ يعرتف �أنه
ال�سم منذ مدة طويلة جداً ،وهو ينوي �أن ي�ضع ال�سم يف ك�أ�س �صديقه كي ينهي له
يحمل
ّ
ً
ً
قرر نهائيا �أن يرتكب اجلرمية ،عامدا متعمداً،
حياته ،و�أخرياً ،ما كاد يتحمل ذلك ،فقد ّ
ال�سم يك�شف عن �شخ�صيته احلقرية ،وطبعه
يحمل
ق�صد و�سبق �إ�صرار ،واعرتافه �إنه
وعن ٍ
ّ
ال�شرير ،لأن �سالح ال�سم� ،سالح اجلبناء ،وهنا ،البد من مالحظة �أن �سالريي �صار ينطق
با�سم اجلماعة ،ولكن �أي جماعة (كلنا ،نحن ،كهنة يف خدمة املو�سيقى) ،مل يقل �سالريي
كلمة غريها ،ومل يخرت كلمة �أخ��رى ،بل اختار كلمة (كاهن) ،فكلمة كاهن لها داللتها،
وك ّهان املو�سيقى (احلرفيون ،ولي�سوا املبدعني) كلهم يحقدوا على موزارت.
يتبع
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وعد بلفور

•�أكرم عبيد
منذ ت�سعة وت�سعني عاما �أعطى وعد
بلفور من ال ميلك ملن ال ي�ستحق وا�ستولدت
�أط���ول و�أع��م��ق و�أخ��ط��ر ق�ضية �سيا�سية
ح��ول��ت املنطقة ال��ع��رب��ي��ة والإقليمية
ل�ساحة ل�صراع مفتوح بعد زرع الكيان
ال�صهيوين امل�صطنع يف فل�سطني املحتلة
بالقوة وال��ع��دوان وارت��ك��اب �أب�شع اجلرائم
واملذابح بحق الب�شر وال�شجر واحلجر .
وال��ه��دف �سيا�سي اقت�صادي حتت يافطة
دينية توراتية خرافية تلموديه مزيفة
بعدما تالقت امل�صالح اال�ستعمارية مع م�صالح
احلركة ال�صهيونية العاملية يف قلب الوطن
العربي ب�شكل عام ويف فل�سطني ب�شكل خا�ص .
يف �أواخر القرن الثامن ع�شر تعرف م�ؤ�س�س
احل��رك��ة ال�صهيونية ت��ي��ودور ه��رت��زل على
الأ�سقف الأنغليكاين وليم ه�شلر يف فيينا عام 1880وتبني
فكره ال�صهيوين وتعمد رب��ط الفكر ال�سيا�سي ال�صهيوين
العن�صري بالعامل الديني وقال» �إن امل�شروع ال�صهيوين م�شروع
الهي و�إن العمل على حتقيقه �أمر ي�ستجيب للتعاليم التوراتية
«
و�أ�صبح الأ�سقف بوق ًا من �أبواق الدعاية ال�صهيونية يف �أوربا
وتعمد ا�ستثمار عالقاته الدينية والدبلوما�سية لرتتيب بع�ض
اللقاءات الهامة مع القي�صر الأملاين ومع ال�سلطان العثماين يف
تلك املرحلة للم�ساهمة يف �إقامة ما ي�سمى الوطن القومي
اليهودي يف فل�سطني لكنه ف�شل .
ويف احلقيقة مل يي�أ�س وانتقل �إىل بريطانيا ورتب لقاءا
مهما بني هرتزل و�صديقه �آرث��ر بلفور ع��ام  1905و�شكل
هذا اللقاء قاعدة االنطالق لتامني الغطاء ال�سيا�سي الدويل
للم�شروع ال�صهيوين مع ذل��ك مل يكن بلفور ق���ادر ًا على ان
يجعل من الوعد ا�سا�س ًا مركزي ًا يف ال�سيا�سة الربيطانية لو
مل ي�شاركه يف ذلك �شخ�ص �آخر هو لويد جورج الذي ا�صبح
فيما بعد رئي�س للحكومة الربيطانية وقد ذكر يف كتابني له
هما «حقيقة معاهدات ال�سالم» وذكريات احلرب» ان حاييم
وايزمن الكيميائي الذي قدم خدماته العلمية لربيطانيا يف
احلرب العاملية االوىل هو الذي فتح له عينيه على ال�صهيونية
حتى ا�صبح اكرث �صهيونية من وايزمن نف�سه.
وعندما ت�شكلت احلكومة الربيطانية برئا�سة لويد جورج
و�آرث��ر بلفور كان وزي��ر ًا للخارجية بدا وك���أن كل �شيء بات
م�ؤه ًال لتمرير بيان الوعد مما �سهل الأمر يف اجنازه لتحقيق
االه��داف الإجرامية ال�صهيونية يف فل�سطني يف الثاين من
ت�شرين الثاين ع��ام 1917ولال�سف بدعم وم�ساندة بع�ض
االنظمة العربية املت�صهينة ويف مقدمتها النظام ال�سعودي
والأردين نظام امللك فاروق يف م�صر .
ومم��ا يثبت ه��ذه احل��ق��اق م��ا ن�شرته وزرارة اخلارجية
الربيطانية من وثائق �سرية مت العمل مبوجبها من العام
1919حتى العام1939مبا فيها تلك التي تتعلق بتوطني
اليهود يف فل�سطني.
ومن �أهمها مذكرة و�ضعها �آرث��ر بلفور ع��ام  1917وقال
بوقاحة ما بعدها وقاحة « لي�س يف نيتنا حتى مراعاة م�شاعر
�سكان فل�سطني احلاليني مع �أن اللجنة الأمريكية حتاول
ا�ستق�صاءها ،و�إن القوى الأربع الكربى ملتزمة بال�صهيونية،
و�سواء �أكانت ال�صهيونية على حق �أم على باطل ،جيدة �أم
�سيئة ،ف�إنها مت�أ�صلة اجلذور يف التقاليد القدمية العهد ،ويف
احلاجات احلالية ويف �آمال امل�ستقبل ،وهي ذات �أهمية تفوق
بكثري رغبات وميول ال�سبعمائة �ألف عربي الذين ي�سكنون
الآن هذه الأر�ض القدمية».
�أما بالن�سبة لال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني فقد �أو�صى يف
اجلزء الأخري من هذه املذكرة مبا يلي� « :إذا كان لل�صهيونية
�أن ت�ؤثر على امل�شكلة اليهودية يف العامل ،فينبغي �أن تكون
فل�سطني متاحة لأكرب عدد من املهاجرين اليهود ولذا ف�إن من

املرغوب فيه �أن تكون لها ال�سيادة على القوة
املائية التي تخ�صها ب�شكل طبيعي �سواء �أكان
ذلك عن طريق تو�سيع حدودها �شما ًال (�أي
باجتاه لبنان) �أم عن طريق عقد معاهدة مع
�سورية الواقعة حتت االنتداب (الفرن�سي)،
ولل�سبب ذاته يجب �أن متتد فل�سطني لت�شمل
الأرا�ضي الواقعة �شرقي نهر الأردن».
ويف ه��ذا ال�سياق الب��د م��ن التعرف على
�صاحب الوعد امل�ش�ؤوم وما هي خلفياته ؟؟
كان بلفور من امل�ؤمنني �أن التاريخ لي�س �سوى
�أداة لتنفيذ الهدف الإلهي و�أن الإن�سان مك ّلف
بالعمل على تنفيذ هذا الهدف ،و�أن �أول ما
يتطلبه منه ذلك الإميان �أو ًال �أن ثمة هدف ًا
�إلهي ًا وثاني ًا ب�إمكانية حتقيق هذا الهدف �أي ًا
تكن ال�صعوبات.
�آمن بلفور كما �أو�ضح يف كتابه «العقيدة والإن�سانية» �أن
اهلل منح اليهود وعد ًا �إلهي ًا بالعودة �إىل �أر�ض امليعاد و�أن هذه
العودة هي �شرط م�سبق للعودة الثانية للم�سيح و�أن هذه العودة
الثانية حتمل معها خال�ص الإن�سانية من ال�شرور واملحن ليعم
ال�سالم والرخاء مدة �ألف عام تقوم بعدها القيامة وينتهي كل
�شيء كما بد�أ.
اكت�سب بلفور هذه الثقافة من عائلته وخا�صة من والدته
التي تركت يف �شخ�صيته الدينية ب�صمات وا�ضحة من �إميانها
بالعقيدة الربوت�ستنتية املرتبطة �أ�سا�س ًا بالعهد القدمي ومبا
يب�شر به من خالل النبوءات التوراتية ولذلك ف���إن بلفور
عندما �صاغ الوعد مبنح اليهود وطن ًا يف فل�سطني كان يعتقد
�أنه بذلك يحقق �إرادة اهلل.
يف احلقيقة مل يكن العامل الديني ال�سبب الوحيد وراء
�إ���ص��دار ال��وع��د ك��ان��ت ه��ن��اك م�صالح لربيطانيا ذات بعد
ا�سرتاتيجي وق��د ت��واف��ق العمل على خدمة ه��ذه امل�صالح
ورعايتها مع هذا الإميان الديني ما �أدى �إىل االلتزام بالوعد
وتنفيذ ففي الأ�سا�س كانت بريطانيا قلقة من جراء هجرة
ي��ه��ود رو���س��ي��ا و�أوروب������ا ال�شرقية
الذين كانوا يتعر�ضون لال�ضطهاد
يف بالدهم ويف عام  1902ت�شكلت
«اللجنة امللكية لهجرة الغرباء»
وا�ستدعي هرتزل �إىل لندن برتتيب
من الق�س ه�شلر ل�ل�إدالء ب�شهادته
�أم��ام اللجنة ،فقدم مطالعة هاكم
بع�ض ًا مما جاء فيها� ..« :إذا كنتم
ت���رون �أن �إب��ق��اءه��م ه��ن��ا � -أي يف
بريطانيا -غري مرغوب فيه ،فالبد
من �إيجاد مكان �آخر يهاجرون �إليه
دون �أن تثري هجرتهم امل�شكالت التي
تواجههم هنا لن تربز هذه امل�شكالت
�إذا وجد وطن لهم يعرتف به قانوني ًا
وطن ًا لليهود.
هنا ك��ان الب��د بعد �صدور قانون
بوقف الهجرة يف ع��ام  1905من
ت�أمني ملج�أ بديل فكان قرار بلفور مبنح فل�سطني وطن ًا لليهود
ليعطي من ال ميلك �إىل من ال ي�ستحق.
كان ب�إمكان بريطانيا التدخل ملنع تهجري اليهود من �أوروبا
ال�شرقية �إال �أنها وج��دت �أن لها م�صلحة يف توظيف هذه
العملية يف برنامج تو�سعها يف ال�شرق الأو�سط فحولت قوافل
املهاجرين �إىل فل�سطني بعد �أن منحتهم الوعد بالوطن وبعد
�أن وفرت لهم احلماية وامل�ساعدة الالزمتني.
وقد جتلى الدور الربيطاين الفعلي من خالل دعم الن�شاط
اال�ستيطاين اليهودي يف فل�سطني عندما دعمت احلكومة
الربيطانية ن�شاط ال�سري «مو�شي مونتفيوري» اليهودي
الربيطاين ال�ثري واب��ن �إح��دى العائالت اليهودية الرثية

جرمية حرب
ا�ستعمارية مل
ي�شهد التاريخ
مثيال لها .

يف بريطانيا وقد �أ�ضيف �إليه دعم �شخ�صي من قبل امللكة
فكتوريا.
لتج�سيد فكرة توطني اليهود يف فل�سطني التي اختلقها زعماء
ال��دول الغربية لدوافع ا�ستعمارية وذل��ك بق�صد ال�سيطرة
على امل�شرق العربي يف وق��ت ك��ان فيه ال�صراع االمربيايل
اال�ستعماري حمتدم ًا حول اقت�سام ممتلكات الإمرباطورية
العثمانية ور�أت بريطانيا �أن فكرة توطني اجلماعات اليهودية
يف فل�سطني �ستمكنها من حماية م�صاحلها اال�ستعمارية يف
ال�شرق التي توافقت على اهداف وم�صالح احلركة ال�صهيونية
ويف مقدمتها :
حماية قناة ال�سوي�س والطريق الربي �إىل الهند وحاجتها
�إىل ق��وة تعمل على حماية تلك املنطقة �إذ ق��ام زعماء
احلركة ال�صهيونية ويف مقدمتهم «حاييم وايزمان» «وناحوم
�سوكولوف» بدورهم يف دمج م�صالح احلركة ال�صهيونية مب�صالح
بريطانيا فكثفوا االت�صاالت مع كبار م�س�ؤويل احلكومة
الربيطانية مثل «لويد ج��ورج»« ،وهربرت �صموئيل» ،فكان
م�شروع �أ�سرة «روت�شيلد» لت�أ�سي�س جامعة يهودية يف فل�سطني،
كما ا�ستغل ال�صهاينة ظروف احلرب لتحقيق �أهدافهم التي
تركزت حول انت�صار احللفاء ،و�إقامة االنتداب الربيطاين يف
فل�سطني على �أمل انتهاء هذا االنتداب لت�سليم البلد للجماعات
اليهودية الذي �سي�ستمرون يف خدمة امل�صالح اال�ستعمارية
الربيطانية وزيادة الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني.
ويعد وعد بلفور ج��زء ًا من جرمية االنتداب الربيطاين
على فل�سطني وهو انتداب قرره م�ؤمتر �سان رميوا عام 1902
ويف عام � 1922أقرت ع�صبة الأمم االنتداب مبا فيه الوعد
بعد احلرب العاملية الثانية وما رافقها من جمازر نازية ات�سع
نطاق الهجرة اليهودية من �أوروبا الغربية هذه املرة ولي�س
من �أوروبا ال�شرقية وحدها �إىل فل�سطني وحتول الوعد بوطن
قومي لليهود �إىل دولة �سرعان ما اعرتفت بها ر�سمي ًا منظمة
الأمم املتحدة يف عام .1948
وال �شك �أن هذا الوعد بكل ما يحتويه باطل وال ي�ستند �إىل
املنطق والقانون كونه �صدر عن دولة ال �صلة لها باملو�ضوع الذي
يتناوله الوعد اجلرمية لأن بريطانيا
مل تكن ق��د احتلت فل�سطني ولي�س
لها �أي���ة م�س�ؤولية على اجلماعات
اليهودية وبالتايل هو وع��د ممن ال
ميلك ملن ال ي�ستحق ومن جهة �أخرى
�صدر عن دولة �إىل هيئة غري ر�سمية
هي الوكالة اليهودية التي لي�س لها
�صفة متثيلية يف فل�سطني ولي�س لها
�أية عالقة بها.
ويتنكر الوعد اجلرمية لتعهدات
بريطانيا للعرب باال�ستقالل وحق
تقرير امل�صري ح�سب الر�سائل املتبادلة
بني ال�شريف ح�سني ومكماهون عام
 1915ويحمل الت�صريح تناق�ضات
�أخ��رى يف طياته مثل عدم مراعاته
للأكرثية ال�ساحقة من عرب فل�سطني
يف حني يظهر حر�صه على الأقلية اليهودية وحقوقها داخل
فل�سطني ويف البلدان الأخرى
لذلك �إن ه��ذا ال��وع��د اجل��رمي��ة ي���ؤك��د �أن �سلوك القوى
اال�ستعمارية الكربى ال ينبثق من اعتبارات احلق والإن�صاف
وال من قوتها ودقة ن�صو�صها �أو �شرعية منطلقاتها بقدر ما
ت�ستقيها من م�ضمون فر�ض الأمر الواقع وحكم القوي لل�ضعيف
وبالرغم من ذلك فان وعد بلفور لي�س االول ولن يكن االخري
فالوعود كثرية من وعود ومواقف االدارة االمريكي اىل وعود
االنظمة العربية املت�صهينة بالتطبيع والتن�سيق االمني
ويف مقدمتها النظام الوهابي التكفريي يف ال�سعودية وقطر
و�سلطة معازل �أو�سلو يف رام اهلل .

دعاوى ت�أ�س�ست على
كذبة دينية خرافية
�أ�سطورية مزيفة
الحتالل فل�سطني
بالقوة!..
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البادية ال�سورية
تنف�ض غبار الإرهاب
•حممود ال�شاعر
عند البوكمال تحُ رق �آخر �أوراق امللف الداع�شي الأ�سود و ُتبرت
اليد الإرهابية التي ا�ستخدمتها �أمريكا يف املنطقة ال�شرقية
لتق�سيم الدولة ال�سورية وتدمريها حيث قدمت �أمريكا للتنظيم
الداع�شي هناك الدعم الع�سكري وت�سرتت على جرائمه وقامت
بعمليات نقل لقادة التنظيم الإرهابي خارج دير الزور وريفها
و�أم��ن��ت الطريق لعبور �أرت���ال الدواع�ش املتجهة نحو العراق
ومتنعت عن ق�صفها وذلك كله دليل على �أن الأمريكيني ما�ضون
يف دعم الإرهاب حتى اللحظات الأخرية ،لكن الوقائع امليدانية
عطلت جهودهم وم�ساعيهم اخلبيثة ال�ستنزاف الدولة ال�سورية
وجي�شها وكانت االنت�صارات ال�سورية يف البوكمال مبثابة �صفعة
تلقتها ق��وى ال��ع��دوان ونزلت كال�صاعقة على ر�ؤو����س داعمي
الإرهاب وم�شغليه.
وللن�صر يف البوكمال ميزات عديدة تتمثل يف التقاء اجلي�شني
ال�سوري والعراقي على جانبي احل��دود مما يفتح الباب على
م�صراعيه لتن�سيق عمليات وا�سعة بني البلدين املقاومني لإنهاء
داع�����ش بال�ضربة القا�ضية ومت��ه��ي��د ًا لفتح خطوط التبادل
التجاري بني البلدين و�إنعا�ش اقت�صادهما جمدد ًا.
وال يخفى على �أحد �أن �أمريكا عملت على عرقلة تقدم اجلي�ش
ال�سوري يف البادية يف حماولة حممومة لت�سليم البوكمال من اليد
الداع�شية �إىل ميلي�شيات ق�سد كما حدث يف الرقة م�سبق ًا حني
قامت التنظيمات الإرهابية بت�سليم تلك املدينة لقوات ق�سد على
طبق من ف�ضة ،وبعد �أن متت عملية �إحكام ال�سيطرة على مدينة
البوكمال من قبل اجلي�ش العربي ال�سوري وبعد ا�سرتجاع معرب
القائم وجدت �أمريكا نف�سها م�ضطرة للبحث عن بدائل �إرهابية
�أخرى لي�س يف الرقة فقط بل ويف اجلنوب ال�سوري لإيجاد موطئ
قدم ا�ستعماري لها هناك ول�ضرب حمور املقاومة ال��ذي يهدد
�إ�سرائيل ويقف عقبة �أمام تنفيذ املخططات ال�صهيو �أمريكية
لذلك تتجدد اليوم امل�ساعي الأمريكية وال�صهيونية وال�سعودية
لإثارة حروب جديدة يف املنطقة بعد اخلذالن والهزمية اللذين
منيت بهما قوى العدوان تلك وما الت�صعيد احلا�صل يف ال�ساحة
اللبنانية ال��ي��وم �إال دليل على ذل��ك وي�ضاف �إل��ي��ه الت�صعيد
ال�سعودي �ضد �إيران حيث ميكن اعتبار هذا الت�صعيد خطوة �أوىل
على دروب املرحلة القادمة امل�سماة مبرحلة "ما بعد داع�ش" على
�أمل �أن يتم خاللها ا�ستبدال �إ�سرائيل كعدو للعرب وحمتل للأر�ض
الفل�سطينية ب�إيران وامل�ضي بالت�صعيد �ضد طهران ل�صرف النظر
عن الق�ضية الفل�سطينية وت�صفيتها والت�سرت على جرائم بني
�سعود يف اليمن.
�إن �إع��ادة الأم��ن واال�ستقرار �إىل معظم املناطق على امتداد
اجلغرافيا ال�سورية وفتح �آفاق وا�سعة من امل�صاحلات الوطنية يف
�أغلب املحافظات بالتزامن مع االنتهاء من املعارك الكبرية يف �شرق
�سورية وبعد حتقيق الن�صر امل�ؤزر هناك ...كل ذلك ميهد حللول
�سيا�سية منتظرة ت�سعى �إليها احلكومة ال�سورية وت�ؤيدها رو�سيا
باال�ستناد �إىل مباحثات �أ�ستنة حيث يتم التن�سيق مع ال�شركاء
الدوليني للبدء مب�ؤمتر احلوار الوطني ال�سوري حلل الأزمة ومبا
متليه �إرادة ال�شعب ال�سوري بعيد ًا عن التدخالت الأجنبية.
واليوم ويف حماولة �أمريكية حلفظ ماء الوجه بعد �أن خ�سرت
�أوراقها الإرهابية يف �سورية يتم �إ�صدار بيان رو�سي �أمريكي ي�ؤكد
ا�ستقالل ووحدة �سورية ويف حال �صدق النيات الأمريكية ف�إن
البيان �سيكون مبثابة نقطة التقاء �سيا�سية مهمة تب�شر بحل
�سيا�سي ميكن عدّ ه قاعدة �أ�سا�سية لإنهاء احلرب على �سورية
ولكن التخوف من عدم م�صداقية اجلانب الأمريكي يبقى قائم ًا
لأن الإدارة الأمريكية �سعت دائم ًا �إىل تعطيل اجلهود الدولية
الرامية لإي��ج��اد حلول ل�ل�أزم��ة املفتعلة يف �سورية و�أوع���زت
للمعار�ضة املزعومة بتعطيل ج��والت جنيف املتعددة لإبقاء
املنطقة يف حالة من التوتر ومبا يوافق م�صلحة الكيان ال�صهيوين.
و�أي ًا كانت النوايا الأمريكية ف�إن �إعالن الن�صر على الإرهاب
وب�شكل نهائي �أ�صبح قاب قو�سني �أو �أدنى والطريق لت�سوية نهائية
لالزمة يف �سورية بات ممهد ًا �أمام جميع ال�ساعني لإنقاذ البالد
و�إعادة �إعمارها .

د.ح�ســن حميد

هارولد بنرت ـ  2ـ
بعد هذا احلديث ينتقل هارولد بنرت �إىل حديث �آخر هو حديث
ال�سيا�سة ،فينتقد ال�سيا�سات الأمريكية يف �أكرث من مكان وزمان،
فيقف عند احلجج وال��ذرائ��ع التي �ساقتها ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية من �أج��ل احتالل العراق ،و�أبرزها (امتالك العراق
لأ�سلحة الدمار ال�شامل) و(تعاون العراق مع القاعدة) ،وكال
الأم��ري��ن مل يقارب احلقيقة ،ومل يكن �أي منهما �صحيح ًا ،ومع
ذلك قامت الواليات املتحدة الأمريكية باحتالل العراق ،ومل
تثبت هي وال غريها� ،أن العراق ميتلك مثل تلك الأ�سلحة ،وقيل
�إن العراق على �صلة وثيقة بالقاعدة و�إنه يتحمل ن�صيب ًا وافر ًا
من امل�س�ؤولية جت��اه �أح��داث (� 11سبتمرب  ،)2001وه��ذا كان
يف كليته كذب ًا ممجوج ًا ومف�ضوح ًا ،ولأن حبل كذب ال�سيا�سات
الأمريكية طويل ..ف�إن هارولد بنرت يعود �إىل خم�سني �سنة �إىل
الوراء لر�صد �أكاذيب الواليات املتحدة الأمريكية التي ال هدف
لها �سوى حتقيق م�صاحلها بكل الطرق والو�سائل املك�شوفة وغري
املك�شوفة ،والع�سكرية وغري الع�سكرية ،ومن تلك الطرق والو�سائل
العمل على �سيا�سة (خلق نزاع خمفف الكثافة) وغايته قتل �آالف
النا�س ،و�إح��داث اال�ضطرابات ،وخلق امل�شكالت ،وتفتيت البنية
االجتماعية �أو �إحداث الثقوب والثغرات فيها ،وزرع روح املغالبة
بني الطبقات االجتماعية والطوائف واملذاهب والأحياز املكانية،
وهذه ال�سيا�سة ال تعتمد على �إلقاء قنابل مبا�شرة ،و�إمنا تعتمد
على خلق (���ش��روط امل��وت) التي تفعل فعلها املميت وف��ق تراخ
زمني �أطول من الزمن الذي ت�ستغرقه قنبلة �ألقيت على مدينة،
واجللو�س بعيد ًا يف مقعد الفرجة مل�شاهدة ما يحدث يف تلك البلدان
التي كانت هدف ًا لل�سيا�سة الأمريكية ،وحني تنت�صر خمططات
و�سيا�سات الواليات املتحدة يقتحم �سيا�سيو ها املنابر ويقفون �أمام
الكامريات ليتحدثوا عن انت�صار (الدميقراطية) ،واملثال ال�صارخ
الذي ي�أتي به هارولد بنرت ،هو م�أ�ساة (نيكاراغوا) وهو مثال ميكن
تعميمه يف ع�شرات البلدان التي تعر�ضت لأذيات الواليات املتحدة
الأمريكية منذ نهاية احلرب العاملية الثانية وحتى تاريخ �إلقاء
خطابه ( ،)2005وقد كان هارولد بنرت ع�ضو ًا يف جلنة تتحدث
با�سم نيكاراغوا ،وكانت قوات �إرهابية حتمل ا�سم (الكونرتا�س)
تقاتل الثورة ال�ساندية ذات امليول اال�شرتاكية ،وهي جهة �إرهابية
دعمتها الواليات املتحدة لكي تتخل�ص من نظام احلكم اال�شرتاكي
يف نيكاراغوا ...يقول هارولد بنرت� ،إن جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
�صوت على منح املزيد من الأم��وال لهذه اجلهة الإرهابية ،لذلك
وقف ع�ضو اللجنة املتحدث با�سم نيكاراغوا ،وهو رجل دين م�سيحي
ليقول ملوفد احلكومة الأمريكية�« :سيدي �أنا مكلف من قبل كني�سة
خورانية من �شمال نيكاراغوا ،فقد بنى خوارنة الكني�سة مدر�سة
ومركز ًا �صحي ًا واجتماعي ًا ومركز ثقافي ًا ،وع�شنا يف �أمان ،لكن بعد
�أي��ام ،هاجمت قوة من (الكونرتا�س) كني�ستنا ودم��رت كل �شيء،
املدر�سة ،واملركز ال�صحي االجتماعي والثقايف ،ثم �إن �أفراد تلك
القوة مل يكتفوا بذلك ،و�إمنا اغت�صبوا املمر�ضات واملعلمات �أي�ض ًا،
وقتلوا الأطباء بطريقة وح�شية للغاية ،لقد ت�صرفت تلك القوة
مثلما تت�صرف الوحو�ش ،لذا ف�أنا �أت�ضرع �إليكم ،يا �سيدي ،ب�أن
تطلبوا من احلكومة الأمريكية �سحب دعمها لهذه الطغمة ال�شنيعة
التي حت�سب على التنظيمات الإرهابية»! ومل تكن �إجابة املندوب
الأمريكي �سوى قوله «يف زمن احلرب� ،أيها الأب ،عادة ما يعي�ش
الأبرياء يف جحيم املعاناة»! مل يخجل مندوب �أمريكا مما تقوم
به بالده من دعم ومتويل لتلك اجلهة الإرهابية (الكونرتا�س)!
لذلك كان على الأب �أن يقول له �إنكم تدعمون الإره��اب ،ف�صمت
الأمريكي ،و�أ�ضاف الأب� :إنكم قتلة يا �سيدي! وحني خرجنا من
االجتماع ،يقول هارولد ،اقرتب �أحد �أع�ضاء الوفد الأمريكي مني
وقال يل� :إنه يحب ن�صو�صي امل�سرحية كثرياً ،فلم �أرد عليه.
والأدهى والأمر �أن حال منظمة (الكونرتا�س) الإرهابية و�أعمالها
الوح�شية انك�شفت ،ومع ذلك قال عنها الرئي�س الأمريكي رونالد
ريغان «�إن قوة الكونرتا�س هي املعادل الأخالقي لآبائنا امل�ؤ�س�سني»!
�إن��ه الكذب بعينه ،والتزييف بعينه �أي�ض ًا ،لقد ظلت الواليات
املتحدة ت�ساند الديكتاتورية الوح�شية بقيادة (�سوموزا) يف
نيكاراغوا على امتداد �أربعني �سنة ،لكن ال�شعب يف نيكاراغوا
ثار و�أط��اح به �سنة  1979عرب ث��ورة �شعبية عارمة ،وقد فعل
ه���ؤالء اال�شرتاكيون (ث��وار ال�ساندينية) �أفعا ًال ح�ضارية ،فقد
�ألغوا عقوبة الإع��دام ،وم ّولت ثورتهم املزارعني وهم يف قراهم
وحقولهم ،وملّكت الأهايل الأرا�ضي ،وقاموا ببناء املدار�س ،وحمو
�أمية الأهايل ال�صغار والكبار مع ًا ،و�أ�س�سوا نظام ًا تعليمي ًا جماني ًا،
و�أقاموا م�ؤ�س�سات �صحية جمانية ،ومع ذلك كانت الواليات املتحدة
تتهم ه�ؤالء القادة ب�أنهم (خمربون مارك�سيون لينينيون) ،وقد
ح��دث مثل ذل��ك الظلم الأمريكي يف ال�سلفادور ،و�أندوني�سيا،
واليونان ،والفيلبني ،وغواتيماال ،وت�شيلي ..،وقد ذهب �ضحية
هذه ال�سيا�سات الأمريكية مئات الآالف من ال�ضحايا الأبرياء ،ومع
ذلك تت�شدق الواليات املتحدة باحلديث عن (الدميوقراطية)،
و(احل��ري��ة) ،و(حقوق ال�شعوب) ،مع �أن جرائم �أمريكا جرائم

منظمة ودائمة وعنيفة وال �شفقة فيها! وهي بلد فظ ،وعنيف،
وال مبال ،ومزدر ،وال ر�أفة له .ويقول هارولد بنرت �أي�ض ًا �إن ر�ؤ�ساء
الواليات املتحدة جميع ًا( ،وبع�ضهم ين�سخ ما يقوله بع�ضهم الآخر)،
يحتالون على ال�شعب الأمريكي عندما يتحدثون جميع ًا بلغة
واحدة مثل [�أقول لل�شعب الأمريكي ب�أن الوقت حان لكي ي�صلي،
ويدافع عن حقوق ال�شعب الأمريكي ،و�أطلب من ال�شعب الأمريكي
�أن يثق برئي�سه وهو يتهي�أ كي يت�صرف با�سم ال�شعب الأمريكي].
�إن يف هذا حليلة �شديدة الذكاء �إذ �أن اللغة هنا ال ت�ستعمل �إال من
�أجل �أن حتبط عمليات التفكري ،ومتنع العقل من �أن يعمل! �أي �أن
ال يفكر الأمريكي مباليني الأمريكيني الذين هم حتت خط الفقر،
وباملاليني املعتقلني يف �سجون �أمريكية خميفة.
وي��ت��ح��دث ه���ارول���د ب��ن�تر ع���ن ب��ل�اده ب��ري��ط��ان��ي��ا و�سيا�ساتها
(االنبطاحية) واملقودة والتابعة ل�سيا�سات الواليات املتحدة
الأمريكية« ،ما عادت �أمريكا تكرتث بالقانون ال��دويل ،وال لكل
الأ�صوات التي تخالفها يف ال��ر�أي ،لقناعتها ب���أن هذه الأ�صوات
املخالفة ال متتلك �أي �سلطة ،ولـ �أمريكا ٌ
ثغاء،
حمل ٌ
وديع ميلأ الدنيا ً
ويقتفي �أثرها �أينما حلت وارحتلت ،وهو مقود من ر�أ�س الر�سن،
�أعني بريطانيا املري�ضة ،واملنبطحة يف �إذعان» .ويت�ساءل ب�أمل:
ما الذي َّ
حل بح�سنا الأخالقي؟! ويحيل �سامعيه �إىل ما يحدث يف
�سجن (غوانتانامو) ،و�إىل ما تقوله �أمريكا بخ�صو�ص (احلريات)
و(حقوق الإن�سان) ،ويت�ساءل :ملاذا تعتقل �أمريكا ه�ؤالء ال�سجناء
من دون حماكمة ومن دون تهمة �أ�ص ًال ،وال �أحد يف العامل (له نفوذ
وم�صداقية) يحاجج �أمريكا يف ما تفعله من خرق للقانون الدويل
وتدمري لكل ح�س �إن�ساين! لأن �أمريكا تقول للأ�صدقاء�« :إن كل
انتقاد لت�صرفاتنا يف غوانتانامو يعد فع ًال عدواني ًا علينا ،ف�إما �أن
تكونوا معنا� ،أو تكونوا �ضدنا».
وحول احتالل العراق ،يرى بنرت �أن ما حدث هو فعل من �أفعال
الل�صو�صية التي ميار�سها قطاع الطرق� ،إنه �إرهاب دولة ينم عن
احتقار كلي ومطلق للقانون ال���دويل! فهو احتالل ا�ستند �إىل
�أكاذيب وافرتاءات و�ضيعة وغري �أخالقية ،ومع ذلك ت�سمي �أمريكا
احتالل العراق «ن�شر ًا للحرية والدميوقراطية يف ال�شرق الأو�سط»
يا للوقاحة! ويت�ساءل عن العراقيني الذين قتلوا ،والذين جرحوا،
وعن اخلراب والتدمري الذي حلق بالبالد العراقية ،وعن �سرقة
النفط العراقي ،ونهب خرياته ،وفتح العراق جما ًال وا�سع ًا �أمام
ال�شركات الأمريكية لتجمع �أرباح ًا مل تكن لتحلم بها ،وامل�ؤ�سي متثل
يف ت�صريحات قادة اجليو�ش الأمريكية عندما يتحدثون بغطر�سة
عن انت�صاراتهم يف العراق ،وعن الأعداد الكبرية التي قتلوها من
ال�سكان الأبرياء� ،إنهم يقولون بوقاحة «نحن ال نح�صي اجلثث»!
وه����ؤالء (ق��ادة اجليو�ش الأمريكية) يتفاخرون ،وي��ا للعجب،
ب�أن لهم ( )702قاعدة ع�سكرية يف ( )132بلد ًا يف العامل ،و�أن
بالدهم متتلك ( )8000ر�أ�س نووي مف ّعل وقابل لال�شتعال ،منها
( )2000ر�أ�س مو�ضوعة حتت م�سمى (الإنذارات الق�صوى) وهي
على ا�ستعداد لكي ُتطلق يف غ�ضون ( )15دقيقة.
ويختتم هارولد بنرت خطابه يف الأكادميية ال�سويدية بقوله،
ال بدَّ لنا من �أن نتحلى بالعزمية الرا�سخة ملقاومة الظلم ،وهذا
�أمر �ضروري وملح ،لأنه من دون هذه العزمية �سنفقد «كرامتنا
الإن�سانية»!
بلى ،الفت لالنتباه خطاب هارولد بنرت ،وهو الرجل املتحدر من
�أ�صول رو�سية يهودية ،واحلامل للجن�سية الربيطانية لي�س من
�أج��ل ج��ر�أت��ه ،وو���ض��وح ر�ؤي��ت��ه جت��اه �سيا�سة ب�لاده (بريطانيا)
التابعة لل�سيا�سة الأم��ري��ك��ي��ة ،و�شجبه للممار�سات الدموية
والوح�شية للأفاعيل الأمريكية يف جميع �أنحاء العامل ،ومنها
َ
يتقف دروب اليهود الذين فازوا
العراق و�أفغان�ستان ،و�إمنا لأنه مل
بجائز نوبل الذين ملأوا خطاباتهم بالنواح والدموع واللطم من
جهة واحلديث امل�أ�ساوي عن (الهولوك�ست) ،ومع�سكرات اال�ضطهاد
والتعذيب يف �أملانيا و�أوربا ال�شرقية من جهة ثانية .ما قاله هارولد
بنرت كان حديث ًا راهن ًا وم�ستقبلي ًا ،وحديث ًا ناقد ًا وجريئ ًا ،وفا�ضح ًا
�أي�ض ًا لأكرب قوة باط�شة يف العامل تدعي حمايتها حلقوق الإن�سان
ودفاعها عن الدميوقراطية واحلريات.
والالفت لالنتباه �أي�ض ًا �أن اخلطاب خال من ال�سرية الذاتية لـ بنرت،
كما خال �أي�ض ًا من احلديث عن الرباعات الأدبية ،واخل�صو�صيات
التي ت�شمل م�سرحه و�شعره و�سائر �أعماله الأدبية الأخرى ،كما
خالل من احلديث عن م�صادره ومراجعه و�أ�ساتذته و�أفكاره التي
�أ�س�ست يف اجتماعها لثقافته وجتربته الأدبية ،وبذلك كان خطاب
بنرت ذاهب ًا باجتاه ما هو حار وموجع من �أحداث وق�ضايا عاملية لها
عالقة بالدامي والوح�شي الأمريكيني �سيا�سي ًا وع�سكري ًا.
�إن خطاب هارولد بنرت يف الأكادميية ال�سويدية وثيقة من وثائق
الر�أي املواجهة بقوة وجر�أة ملمار�سات الع�سف والظلم والقتل التي
تقوم بها الواليات املتحدة الأمريكية تخطيط ًا و�إعداد ًا وتنفيذ ًا
بالطرق املبا�شرة تارة ،ومناولة ب�سالل (الغري) تارة �أخرى توكيد ًا
لقوتها املتوح�شة والدموية �أي�ض ًا.

Hasanhamid55@yahoo.com
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أر�ض و �أجري
�أم�سك ُ ال َ

•خلدون �إبراهيم �إبراهيم
كيف لك �أال تبد�أ بالقرنفل؟ ويف
يدك �شيء من عبريه  ,وعلى جدران
ال�����ص��دى ���ش��يء م���ن ال���رن�ي�ن ال���ذي
�أحدثته �أج��را���س الوقت يف �ساعة
مت�أخرة من الأم��ل .فنرث فرا�شاته
على قمي�صك ,و�شعرك ,وك�أنك داخل
�إىل غابة حلمك من دون �أن تتوقع
ذل��ك ب��ال��ف��رح ال���ذي �ستحدثه امل�شاهد
اجلميلة يف قلبك يف حلظة ت�أملك و�أنت
تنتظر �شيئا م��ا �سيحدث� ،أو ق��د يغيرّ
فيك �أ�شياء بحاجة �إىل �إع���ادة النظر
بالطريقة التي تتمناها على نحو �أف�ضل.
ك��ي��ف ل��ك �أال ت��ب��د�أ ب��ج��رح �صغري
يف وط��ن �أث��خ��ن ب��ج��راح ٍ مل ت�شهد مثلها
املدنية ُ منذ عقود طويلة من الزمن؟
كيف لنا �أال نبقى متابعني لأخيلة العدم
التي تت�ضح دوائرها يف حلكة تتعاطف
واخل�شب الياب�س الذي يطفو على بركة
دم م��ات��ت خ�لاي��اه ,وت��رك��ت النواوي�س
عائمة ,راق�صة على ال�شرايني املتمزقة,
وتتدفق يف رثاءٍ على �إيقاع نب�ضات تنحدر
من جبال الكارثة التي مدت �أوتادها يف
أرواح التي
طباق احللم حتى ال متيد بها ال ُ
�سكنت فيها من دون �سبق �إ�صرار ومتدد.
“ �أم�سك الأر����ض و�أج���ري “ عنوان
ديوان �شعريّ ي�أخذك �إىل عوامل تتواءم
فيها املت�ضادات ب�شكل ق�سري ،فهو قد
يقودك �إىل الطم�أنينة ب�أنك قد امتلكت
ال��ق��درة على و�ضع ك ّ��ل �شيء حت��ت دفة
ال�سيطرة� ,أوق��د يقودك ب�أنك اكت�سبت
جولة يف احل��رب وتريد �أن تهرب بهذه
اجل��ول��ة وتنهي ك��ل ���ش��يء ،ولكن ال مفر
فاحلياة حرب تتواىل معار ُكها وال ميكن
لكل واح���د م��ن��ا �إال �أن ي��ك��ون ���ش��ري��ر ًا,
وم�سامل ًا ،مت�سرع ًا وحكيم ًا ,يف وقت واحد
 .وقد حتتاج لأكرث من هذا ,وكم �أمتنى
�أن �أحظى  -من خالل فخاخ الب�صرية –
ب�صيد يل من هذا املرتع ال�شعري الوافر.
فمدى كلمات ه��ذه املجموعة بعيد
بحيث يتعدى مدى الر�صا�صة الطائ�شة
م��ن حيث امل�سافة والفاعلية ب�شقيها
إيجابي ,فكل ما فيها مر ّكـز
ال�سلبي وال
ّ
ّ
فال�شاعر يطلق لها اخليال وين�سى العنان
بيد الريح التي توزع طلعها على اجلهات
بتناغم وحرفية ,مع احلفاظ على قوة
املعنى الفل�سفي الذي حملته املجموعة يف
كثري من اجلوانب:
“ يا �أنت!
ما للندى ّ
الف�ض ّي ي�س�ألني
عن الوليد الذي يف مهده اكتهال
�أكان مثلي �صغري احللم
ير�سل من بريد عينيه ع�صفوري الذي
ُقتال “ �ص27
ويف امل��ج��م��وع��ة قب�س م��ن ت�شكل
ال��ن��ه��ار امل��ب��ه��م امل��ط��رز ب��اخل��وف والهلع
واخل�سائر املجانية على م��دار ال�ساعة,
ور�صد للحركات اخلفية يف ال�سماء حيث
تزدحم الدروب ب�صعود �أرواح ال�شهداء,
ونزول الربوق التي حتدثها �أفعال الب�شر
فيحولها ال�شهداء �إىل �شالالت للمعاين
النبيلة ب�أكفهم التي تقطف م�صابيح
ّ
وتغلق �أب��واب الدخان حتى تكف
الأم��ل,
النار املت�أججة عن الهذيان يف كل مكان,
�أو على �أقل تقدير �أن ال تتواجد يف املكان
الذي ال يجب �أن تتواجد فيه:
“ غيمة غيمة يت�شكل هذا امل�ساء
ك�سرب دعاء
يغطي برودة ما �أنثته املراثي
ب�سقف الرهان
ح�سر ًة ح�سرة ي�صعد ال�شهداء
يفتتحون بروق املعاين
ك�أن �أكفهم من معني امل�صابيح

تتقن فن ال�ضياء “ �ص 49
وتفي�ض روح ال�شاعر بال�شوق واحلنني
للما�ضي اجلميل حيث كان وما زال احلب
رمز ًا لإيقاع احلياة ولوال هذا الإيقاع ملا
انتظمت �أحل��ان ال��وج��ود ال�سعيدة التي
يزيد احلب من ع�شقنا له ,وي�صبح لنا هذا
الإيقاع قوة لتجاوز هموم احلياة ,وملا كان
للفن �أن يت�صاعد يف جمرة حياتنا وتكون
له هذه اجلاذبية القادرة على الإم�ساك
بجوهر وجودنا ومتنع نيازكه من فقدان
بريقها حتى تظل حمتفظة بقوته يف
تر�سيخ ما يجب �أن يكون  ،ونبذ كل الذي
ال يجب �أن ي�سيطر ولو جزئ ّي ًا على هذه
احلياة التي تتكون من مزيج من الأخالق .
والقيم التي ت�شكل �صورة كل هذا املجتمع
الإن�ساين :
أهواك
�
أنني
�
أذكر
�
“ ما زلت
ِ
و�أرى بقلبي
يداك
ما جنته ِ
وبرغم هذا البعد �أدرك �أنني
ع�صفور �ضوء يرتقي بنداك ِ “
وللمو�سيقا حظ وافر يف عموم �شعر
ال�شاعر منري حممد خلف  ,فهي حتفة
وهبتها احلياة لل�شعراء مثلما وهبتهم
ال�شعر ذات��ه لأنّ ال�شعر خملوق داخ��ل
رحم املو�سيقا ,وال ميكن للق�صيدة �أن تكون
�شعر ًا �إن مل تلد داخ��ل هذا الرحم  ،مع
اعتزازي الكبري بق�صيدة النرث التي يخلق
لها ال�شاعر �أكرث من جناح حتى حتلق يف
ال�سماء ,مثلما فعل املاغوط وغريه.
واملجموعة ككل مبنية على قوالب
مو�سيقية جميلة مم��زوج��ة ب�ين ال�شعر
العمودي و�شعر التفعيلة,
والتفعيالت ال��ول��ي��دة ب��ج��وازات��ه��ا ال
تقل �شغب ًا عن النرث احل��ر لأن ال�شاعر
متمكن من �أدوات ال�شعر وي�ستطيع تليني
التفعيالت وجعلها طيعة بني يديه حتى
يجعل منها منحوتات �شعرية جميلة .
كما �أن ال�شاعر م��ن كتاب الق�صيدة
العمودية ول��ه معها ق�صة ع�شق مثري ّة
عمرها �سنوات طويلة من احلب والهيام:
“ يحلو املكان ب�أهله
وبنا�سه
يا من يراين عالق ًا
بلبا�سه
خذين �إيل ّ� ,إليك
�إين مفر ٌد
من �أ�سرة التغريد
ل�ست ب�آ�سه “ �ص 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املجموعة من �إ�صدارات الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب 2016
وال�شاعر منري حممد خلف مواليد
�شاغر بازار – احل�سكة – �سورية 1970
وهو ع�ضو احت��اد الكتاب العرب – ع�ضو
جمعية ال�شعر ول��ه جم��وع��ات �شعرية
عديدة .

•�سريعة حديد

عندما ي�ضحك الأَ�سْ وَد

لل�ضحك �ألوان وم�شاهد و�أ�سباب ,قد ي�ضحك الإن�سان ملواقف
طريفة �أو حتى حمزنة �إىل درجة البكاء ,ولكن كيف للأ�سود �أن
ي�ضحك و�سط ق�سوة املجتمع وعنف القدر؟! هنا تكمن فن َّية
الكاتب يف جعل ما مل يتو َّقع منه الفعل �أن يُقام به على �أكمل
وجه.
«عندما ي�ضحك الأ�سود»( .)1عنوان رواي��ة للأديب
(مه َّند ال��ع��اق��و���ص) ( .)2ه��ي رواي���ة م�شغولة ب�ص َّنارة
الإح�سا�س وعبق اللغة اللطيفة الراقية ,موجهة للنا�شئة,
هذه ال�شريحة الهامة التي تندر الكتابة لها ,ومن هذا الباب
نغتنم الفر�صة لعبور ال��رواي��ة لتكون من��وذج�� ًا ه��ام�� ًا حيال
الك�شف عما يعرت�ض ذوي احلاجات اخلا�صة من عقبات وكيف
تت�ش َّكل لديهم القدرة املده�شة على مواجهتها ,وطرق النجاحات
املذهلة.
تنطلق املقدمة مب�سحات خيالية متن ِّوعة تك�شف عن العديد
من الهواج�س الكونية واللونية والهند�سية التي تعتمل يف نف�س
بطل الرواية (نور الدين) ,هواج�س تعك�س م�شاعر مت�صارعة
حيال حالة طاملا عانى منها الكثريون ,وهي حالة فقدان الب�صر.
كوابي�س وهواج�س وحرقة ت�شغل خاطر (نور الدين) الفاقد
للب�صر بعرثاته يف ال�صف لكنه يتغلَّب عليها من خالل جناحاته
وثقته بنف�سه ,ليثبت للآخرين �أنه يرى �أكرث مما يرون.
هذه التداعيات ي�سوقها الكاتب ب�إح�سا�س مرهف وحرقة
بادية بني ال�سطور ,مع حماولته اجلادة �إ�ضفاء روح اجلمال التي
متتلكها الطبيعة على تلك املواقف امل�ؤملة ,هذا ما يخفف حدَّة
التوتر النف�سي ,ويخفي �شيئ ًا ما من احلرقة .نقتطف:
«كان املطر ينقر �سقف الغرفة امل�صنوع من التوتياء نقرات
متناغمة»...
ويف �أحيان �أخرى ,ت�أتي اجلمل م�ستعينة مبفردات الطبيعة
لتك�شف عن عمق الأمل من احلالة املعي�شة .نقتطف:
«كانت الغيوم اجلائعة تلتهم قر�ص ال�شم�س  ,فينت�شر الظل
الرمادي الكئيب»...
تتق َّدم الأحداث عار�ضة احلادثة امل�ؤملة التي تع َّر�ض لها بطل
الرواية (نور الدين) ,و�سببها الأ�سا�سي الغرية من النجاح ب�شكل
�سجل
رئي�س ,وذلك عندما كان يلعب مباراة بكرة القدم ,وقد َّ
هدف ًا مفاجئ ًا يف الثواين الأخ�يرة من املباراة ,حلظتها وقعت
الكارثة التي مل تكن متو ِّقعة من �صديقه يف املدر�سة (كمال).
نقتطف:
« ا�ستيقظ �أيها البطل � ....أنا �أبوك � ,أخوك هنا �أي�ض ًا� ,إنه
يبكي قلقا عليك� ...أ�صدقا�ؤك واملدرب هنا  ...يريدون ت�سليمك
الك�أ�س «
�أين �أنا ؟؟؟ من هناك ؟؟؟؟
« �أنت يف امل�ست�شفى  ...نعم يا �أخي  ,لقد �سجلت هدفا حني
نطحك ذاك املدافع العمالق»
ما الذي يجري ؟؟؟؟؟؟ �أنا �أفتح عيني وال �أرى !...
حني قال الطبيب « لقد انف�صلت �شبكية العني يف كلتا العينني ,
الأمل �ضعيف جدا ال�ستعادة الب�صر « � ,شعرت ب�أن روحي انف�صلت
عن ج�سدي ».
وعرب �سريورة الأحداث كان يتخللها الكثري من �إ�صدار بع�ض
احلكم الناجتة عن اخل�برة العميقة يف احلياة املعي�شة التي
فر�ضتها حالة البطل يف معاهد الظالم .منها مث ًال:
« كرة القدم لي�ست لعبة تلعبها الأقدام  ,بل هي ريا�ضة فكرية
وع�ضلية  ,والذكي هو من يقف يف املكان ال�صحيح»..
مثال �آخر:
«» لقد هزمتني �أكرث من مرة �أيها الهداف ! «
مثال ثالث :ما �أ�صعب �أن تهرب �إىل النوم كي تتمكن من
الر�ؤية يف احللم  ,لكنك ت�ستيقظ مدركا �أن الأحالم ال تنبت يف
ليل الأعمى !»
وتتهادى الأحداث ب�أ�سلوب �سل�س ولغة ب�سيطة عار�ضة حالة
(نور الدين) ومعاناته و�سط الظالم الذي و�صل �إليه ,معاناته من
زيارات النا�س له ,النا�س الذين ال يقيمون وزن ًا لكالمهم ,ولكن
القدر جلب له �أ�ستاذه (ع�صام) الذي وجهه التوجيه ال�سليم نحو
العودة �إىل املدر�سة واالنطالق يف قطار احلياة.
العامل املظلم الذي يواجهه (نور الدين) لي�س بالأمر ال�سهل
على طفل مثله ,ولكن ت�صميمه على ال�سري قدم ًا جعله يتغلَّب على
كل ال�صعوبات :مديرة املدر�سة تطلب منه ان يلتحق مبدر�سة
املكفوفني �,صعوبات على الطريق ,عرثات هنا وعرثات هناك..
من الالفت النظرة احل�سا�سة لرتجمة لغة الألوان مبا ميلك
الكاتب من �أحا�سي�س مرهفة:
« كان علي �أن �أ�صري جدير ًا باللون الأ�سود  ,الأ�سود لي�س
�ضاحكا كالأخ�ضر �أو مبت�سم ًا كالأ�صفر  ,لي�س غا�ضب ًا كالأحمر
�أو م�ست�سلم ًا كالأزرق � ,إنه مملكة جمهولة للكثريين ,مملكة تفت�ش
عن ملك جدير بالقيادة ».
مل تعد لغة الأل��وان ومدلوالتها تكفي للتعبري عن م�شاعره
بل جتاوزها �إىل املو�سيقا وعوامل احلب مع (نورا) لي�شكال نبع ًا
جديد ًا من تدفق امل�شاعر العاطفية الفريدة ,مما منحه رغبة يف
احلياة واالنطالق واالنفتاح نحو عوامل جدبدة:
« النا�س والأ�شياء �أنغام و�أحلان ,بد�أت �أميز بني النا�س عرب
ترتيبهم يف �سلم مو�سيقي خا�ص بي � ,أمي ت�شبه حلن ًا تعزفه ناي
رقيقة  ,و�أبي رجل يتدفق م�شاعر كالعود  ,و�أخي (�ضياء) طبل
�شقي طفويل � ,أما (نورا) فقد �صارت �سيمفونية رائعة فيها كل
الآالت »...

كذلك ظهرت عالقة الريا�ضيات واملو�سيقا يف حتديده �أ�شكال
الأ�شخا�ص ,كل ح�سب حم َّبته �أو عدم ر�ضاه عنه( ,نورا) مت ِّثل
الدائرة ,و�أمه مركزها ,وهو حميطها...
ويتطاول الإح�سا�س ويتمدد ليعك�س خربة الكاتب يف حماورة
الألوان ,وذلك يف حديث (نور الدين) مع والده الفنان الت�شكيلي
عن الأل��وان التي ت�شبه النا�س ,والنا�س ت�شبهها �إىل درجة �أن
(نور الدين) �أخذ يتعامل مع الأ�شخا�ص ح�سب مدلوالت الألوان
التي حددها لهم.
حني يعر�ض الأب لوحاته برفقة (نور الدين) يف حديقة
املدينة ين�شغل (نور) بر�سم لوحة حلبيبته املفقودة (نورا) يف
خميلته:
«كي ال �أ�شعر بالوقت  ,دخلت �إىل مملكتي  ,رحت �أر�سم على
لوحتي ال�سوداء املظلمة وج��ه ن��ورا � ,إنها كالعطر ال يفارق
الذاكرة  ,وفكرت مبعايري �أبي يف ت�صنيف الألوان  ,ثم ا�ست�سلمت
للتعب ...
تندفع الرواية عاك�سة الأجواء الغرامية التي يعي�شها الأب
ر�سامة ا�شرتت منه لوحة كان قد ر�سم فيها ابنه (نور الدين),
مع َّ
ر�سمه بطريقة جميلة ,ر�سمه كما ق��ال ه��و :بري�شة قلبه ال
بري�شته احلقيق َّية.
تعرت�ض ال��رواي��ة الكثري م��ن امل��ف��اج���آت و�أه��م��ه��ا :الر�سامة
(�صباح) تواظب على االت�صال بوالد (نور الدين) مما �أحدث
تعليقات لطيفة من قبل �أف��راد الأ���س��رة ح��ول زواج��ه بها ,يف
البداية كانت احلالة جم َّرد مزحة ,ولكن تط َّورت الأم��ور� ,إىل
درجة حدوث م�شكالت حقيقية ما بني الأم والأب مع ًا ,مما جعل
(نور الدين) ي�شعر بالغ�ضب ويبكي لأنه كان ال�سبب الرئي�س يف
معرفة والده بتلك الفنانة الت�شكيلية .نقتطف:
«متر�ض البيوت حني حتزن الأمهات  ,تت�شقق اجلدران ويتهدد
ال�سقف بال�سقوط حني يتخا�صم الوالدان »..
يظهر �أ�سلوب الكاتب املرن يف التعامل مع جمريات الأحداث
عاك�سا ال�صراعات النف�سية املت�ضاربة يف النف�س الواحدة,
فاللوحة التي ا�شرتتها الر�سامة (�صباح) ر�سمها الوالد بطريقة
الفته ومغايرة للواقع ,لكنه ر�سم ابنه (نور الدين) م َّرة ثانية,
ولكن هذه امل َّرة كما هو على حقيقته كفيف ,هذا ما �سبب �أمل ًا كبري ًا
(لنور الدين) و�شعر ب�أن والده قد تخلى عنه متام ًا.
من املفاج�آت التي اعتمدها الكاتب ك��ان �أهمها :اللوحات
املتعددة التي ر�سمها الأب (لنور الدين) ما كانت �إال لت�صبح مع
مرور الزمن معر�ض ًا خا�ص ًا لتلك اللوحات الكرتونية التي جاءت
بفكرتها الر�سامة (�صباح) العا�شقة للوالد ,وقد �سمي املعر�ض بـ
(نور الدين) ال�شخ�صية الكرتونية.
الطفلة (يا�سمني) الفاقدة للنظر �أي�ض ًا ,ت�صبح �صديقة
ج��دي��دة (ل��ن��ور ال��دي��ن) وه��ي ملهمته ,وق��د ك��ان يد ِّربها على
املو�سيقا.
« تر�سمني ؟؟؟؟ لكن كيف ؟ هل �سبق لك �أن ر�أيت ال�شم�س ؟ «
نعم �أراها كل يوم .
« ما هو لونها ؟ كيف تبدو ؟ «
ال�شم�س �شقراء كالذهب  ,لها عني كبرية مب�صرة  ,وجهها مد َّور
 ,وهي دافئة ك�أمي .
يا�سمني علمتني در�س ًا يف احلب  ,يا�سمني ترى ال�شم�س حني
تعانق �أمها  ,يا�سمني دفعتني لكتابة �أول ق�صة للأطفال ».
تتحقق جناحات (ن��ور ال��دي��ن) يف كل امل��ج��االت :الكتابة,
املو�سيقا ,الدرا�سة ,وعلى ال�صعيد االجتماعي �أي�ض ًا .بذلك ظل
ير�سم النا�س يف خميلته ويل ِّونهم ب�ألوانه اخلا�صة ٌّ
كل ح�سب
تعامله معه.
يف ال�صفحات الأخرية تت�سارع الأحداث عار�ضة نهايات ما �آلت
�إليه �شخ�صيات الرواية مثل كمال ,نورا ,والده� ,ضياء ...ولكن
احلدث الأهم هو زواج (نور الدين) من (عبري) الر�سامة التي
كانت تبدع له الر�سومات املنا�سبة لق�ص�صه الطفلية ,وقد حققا
جناح ًا باهر ًا.
وهنا يتجدد عر�ض املقدِّ مة يف اخلامتة فيظهر بطل الكوكب
�أوال وهو املولود من الظالم والذي يرافقه ال�ضوء امل�شع .ال�ضوء
هو الطفل املولود الأول (لنور الدين) والذي جلب له ال�ضياء من
املجهول.
تتم َّيز الرواية ب�أنها كتبت ب�إح�سا�س مرهف ا�ستطاع امل�ؤ ِّلف
�أن يعك�س دواخل البطل (نور الدين) بدقة �أمام املتلقي هذا ما
ولده تفاعله مع الألوان واملو�سيقا والريا�ضيات والعطر �أي�ض ًا.
فجاء �أ�سلوبه الر�شيق مل َّون ًا ب�أحا�سي�سه املرهفة وجمله املعبرِّ ة
عن ح�شد كبري من العواطف املخ َّزنة يف الذاكرة.
ع��ن��وان ال��رواي��ة (عندما ي�ضحك الأ���س��ود) فيه كثري من
التحدي ,ومعرفة طرق كثرية عن كيف َّية تعامل اللون الأ�سود ,مع
لون الظالم ,وكيف َّية ترقيق امل�شكلة وحتى جتميلها على الرغم
تو�صل البطل �إىل مقولة« :الأ�سود يليق
من ق�سوتها ,و�إال كيف َّ
َ
بك».؟!
 1ـ (عندما ي�ضحك الأ�سود) رواية موجهة للنا�شئة تنتمي
�إىل �أدب الإعاقة وال�سرية الذاتية� .صدرت عن دار البنان يف
لبنان عم . 2014
 2ـ مهند ثابت العاقو�ص :كاتب عربي �سوري متخ�ص�ص
يف الكتابة للطفل كتب يف الق�صة والرواية وامل�سرح وال�شعر
وال�سيناريو  .ن�شرت �أعماله يف الكثري من دور الن�شر واملجالت
والقنوات التلفزيونية العربية  .فاز بعدة جوائز عربية ونقلت
بع�ض �أعماله �إىل عدة لغات �أجنبية .
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•�أحمد جميل احل�سن

ي���ب���ق���ى اجل��������دل ح����ول
الق�صة ال��ق�����ص�يرة ج���داً،
ب��دء ًا من الت�سمية مرور ًا
بالطول والق�صر وال�شكل
وامل�����ض��م��ون �إىل �شرعية
جتني�سها كجن�س �أدبي.
مل ي����زل ح��ج��م ال��ق�����ص��ة
الق�صرية ج��د ًا ي�شكل قلق ًا
و�أرق ًا ونفور ًا لدى معار�ضيها،
ح���تّ���ى ل���و ح��م��ل��ت ال��ف��ك��رة
اجل��ي��دة وال��ل��غ��ة اجلميلة،
فمجرد ر�ؤيتهم لعدد كلماتها
�أو �أ�سطرها يت�شكل لديهم حافز ملهاجمتها ومهاجمة كاتبها
بنعوت تبتدعها خميلتهم وك�أنهم حرا�س الأدب ليحموه من
هذا الوافد اجلديد الذي يريد �أن يعيث يف عملية الق�ص
ف�ساد ًا و�إف�ساداً.
لقد كان يل احتكاكات كثرية بامل�ؤيدين واملعار�ضني وتبني
يل �أن هناك كتاب ًا يعار�ضون م��ن منطلق �شخ�صي بحت
ومزاجي يتوافق مع �أ�صدقاء معار�ضني (م���ؤازرة) من دون
اخلو�ض يف التفا�صيل �أو درا�سة عنا�صر الق�صة الق�صرية
جد ًا كاجلملة الق�صرية املكثفة واملركزة والر�شيقة الهادفة،
واالقت�صاد قدر الإمكان من ال�شخ�صيات ,ووجود الإيحاء
الداليل الذي مييز اخلامتة مع وجود املباغتة والإدها�ش
والرتكيز احل��ذر يف انتقاء الكلمات املنا�سبة وح��ذف كل
كلمة ال تخدم الن�ص مهما كان وزنها �أو جماليتها ووقعها
على املتلقي .ويرتكز املعار�ضون على الن�صو�ص امل�ست�سهلة
دون التطرق �إىل الن�صو�ص اجليدة التي يطوونها يف �سجل
انتقاداتهم ,م�أخوذة بعروى الرديئة� ,أال يوجد ق�ص�ص
ق�صرية جيدة و�أخ��رى �سيئة وينطبق هذا على الق�صيدة
والرواية �أي�ض ًا.
ومع �أن لدى بع�ض النقاد ر�ؤي��ة نقدية معقولة ومبنية
على �أ�س�س منطقية ح�سب ر�ؤاهم وت�صوراتهم كالفائدة التي
تقدمها الق�صة الق�صرية ج��د ًا واالنطباع ال��ذي ترتكه ما
دامت الق�صة الق�صرية تقدم لنا االنطباع املطلوب والفائدة
واملتعة ,فما هو مربر وجود الق�صة الق�صرية جد ًا �إذاً؟
�أنا �أقول رد ًا على ذلك �إن الق�صة الق�صرية جد ًا ال ميكن
�أن حتل حمل الق�صة الق�صرية �أو الرواية ,و�أنا �شخ�صي ًا ما
زلت �أ�ستمتع بقراءة الق�صة الق�صرية �أكرث من الق�صرية جد ًا
وبالرواية �أكرث من الق�صة الق�صرية .ولكنني �أقف م�شدوه ًا
وم�شدود ًا �أم��ام ن�صو�ص ق�صرية ج��د ًا ذات دالالت ثاقبة
وبعيدة املغزى تعرب عن ال�شعور العام مل تتجر�أ الق�صة
الق�صرية التطرق �إليها ,وال
ميكن للرواية �أو الق�صة الق�صرية �أن تتناول مو�ضوعات
فيها �شيء �أو كثري من اجل���ر�أة ولكن الإ�سهاب يف ال�سرد
ومراوغة القارئ يجعل الفكرة ت�صل �إليه موزعة �أو باردة
فتفقد حرارة املباغتة ووقعها على املتلقي على عك�س ما هو
احلال يف الق�صة الق�صرية جد ًا التي ال تدع جما ًال للقارئ
للإغراق يف الكلمات اجلميلة املنمقة وو�صف البطل وما
حوله� .إذ ًا الق�صة الق�صرية جد ًا ميكن �أن حتمل املدلول
ال�سيا�سي واالجتماعي والنقدي اجل��ريء ج��داً .وعندما
تعي احليلة املعار�ضني يتذرعون ب�أن الق�صة الق�صرية جد ًا
قد تكون طرفة �أو حكمة �أو مثال �شائعا .وهنا ال بد من
ال�س�ؤال كم من الق�ص�ص الق�صرية حملت يف م�ضمونها الطرفة
واحلكمة وامل��ث��ل وال��ق��ول امل���أث��ور ,وعلى ال��رغ��م م��ن ذلك
يتقبلونها بنف�س ر�ضية مطمئنة ,ومع ذلك جند �أن كتاب
الق�صة الق�صرية جد ًا املقتنعون بها يرف�ضون �أن تكتب وتقر�أ

وتن�شر ب�صيغة جوفاء تنتزع
الب�سمة للحظة قراءتها ثم
تن�سى دون �أن ترتك �أث��ر ًا يف
نف�س ال��ق��ارئ جتعله ي�سرح
ويت�أمل بعد ه��ذه االبت�سامة
مبا �سمعه من خالل م�ضمونها
الذي يحمل داللة عميقة.
و�إذا م��ا تناولنا ا�ست�سهال
ك��ت��اب��ة ال��ق�����ص��ة ال��ق�����ص�يرة
ج��د ًا م��ن البع�ض ف�إننا نتفق
م��ع ال���ر�أي الآخ���ر ب���أن هناك
ن�صو�ص ًا كثرية ج��د ًا ا�ست�سهل
�أ�صحابها كتابتها ,وهنا يكمن
اخلطر على الق�صة الق�صرية جد ًا وذلك ب�أن يجد ه�ؤالء
منابر ت�ست�ضيفهم ,منافذ لن�شر نتاجاتهم ق�صرية الر�ؤية
جد ًا  .وال بد من القول �إن هناك الكثري من املدعني والقليل
من الكتاب الذين يتقنون كتابة الق�صة الق�صرية جد ًا .
�إذ ًا يف النهاية الن�ص اجل���دّ ي واجل��ي��د يفر�ض نف�سه,
والن�صو�ص الرديئة ت��زول قبل �أن يجف حربها .لي�ست
الق�صة الق�صرية جد ًا بنت وقتها �أو طفرة عابرة واجلدل
ال��ذي دار حولها جعلها كذلك على الرغم من �أنها نتيجة
جتارب �سابقة حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا.
فنجيب كيايل يف جمموعته «ميت ال مي��وت» ق�ص�ص
ق�صرية ج��د ًا من�شورات وزارة الثقافة ,ومن ال��رواد �أي�ض ًا
حممود علي ال�سعيد وتوفيق �صواف وحممد مباركة ,ويف
م�صر ظهرت �أول جمموعة ق�ص�ص ق�صرية ج��د ًا يف �أوائ��ل
�سبعينيات القرن املا�ضي للقا�ص « فتحي الأبياري» والق�صة
الق�صرية ج��د ًا موجودة يف ال�تراث الإن�ساين العاملي مثل
حكايات (الفونتني).
والق�صة الق�صرية جد ًا معروفة بالرتاث الهندي والعربي
كق�ص�ص «كليلة ودمنة» التي ترجمها �إىل العربية ابن
املقفع ,ف�ض ًال عن جمموعات الكتاب الذين ذكرتهم.
الق�صة الق�صرية ال حتتمل �شخ�صيات ع��دة وال ف�ضاء
مفتوحا وا�سعا �أو و�صفا و�سرد ًا طوي ًال و�صراعا مت�سل�س ًال.
من هنا يبقى اجلدل قائم ًا على طول وق�صر الق�صة الق�صرية
جداً ,وكيف منيزها عن الق�صة الق�صرية من حيث الطول
والق�صر ,يف امللتقى الأول للق�صة الق�صرية جد ًا الذي �أقيم يف
املركز الثقايف الرو�سي ر�أت الدكتورة لبانة م�شوح �أن اجلملة
هي التي حتدد �إن كانت الق�صة ق�صرية �أو ق�صرية جد ًا .
والآن وبعد م�ضي �أكرث من ع�شر �سنوات على امللتقى الثالث
للق�صة الق�صرية جد ًا يف دم�شق وتوقف هذه امللتقيات ب�سبب
�سفر القائمني عليها ومنهم الدكتور ( يو�سف حطيني ) الذي
يعمل منذ العام  2002يف الإمارات ,ويف مدينة حلب �أقيمت

ال حتتمل �شخ�صيات عدة
وال ف�ضاء مفتوحا وا�سعا �أو
و�صفا و�سرد ًا طوي ًال و�صراعا
مت�سل�س ًال.

والق�صة الق�صرية جد ًا معروفة
بالرتاث الهندي والعربي
كق�ص�ص «كليلة ودمنة» التي
ترجمها �إىل العربية ابن املقفع

لي�ست بنت وقتها �أو طفرة
عابرة واجلدل الذي دار حولها
جعلها كذلك على الرغم من
�أنها نتيجة جتارب �سابقة
حملي ًا وعربي ًا ودوليا.
ع��دّ ة ملتقيات للق�صة الق�صرية ج��د ًا كانت امل�شاركة فيها
كبرية ومتنوعة من داخل القطر وخارجه.
وق��د �أعلنت دار ال��وط��ن ل�ل�إب��داع يف امل��غ��رب يف الثلث
الأخ�ير من العام  2012عن م�سابقة يف الق�صة الق�صرية
جد ًا للمجموعات الق�ص�صية (املخطوطات) التي مل تن�شر
بعد و�شاركت فيها ( )159جمموعة و�أعلنت يف �شباط
هذا العام وقد فازت القا�صة والروائية ال�سورية «توفيقة
ّ
((ع ْم ٌر م�ستعمل))
خ�ضور» باجلائزة الثانية عن جمموعتها ُ
ونقتب�س منها الق�صة التي حملت عنوان « اجلراد « :
غرة اجلبل يف ال��وادي البعيد,
(( حدّ ق القابعون على ّ
ف�صرخوا مذعورين :الوادي ي�ضج باجلراد الذي قد يهجم
علينا ويبدد حما�صيلنا «يف ذات اللحظة كان �أهل الوادي
يحدّ قون يف اجلبل وي�صيحون فزعني« :اجلبل يعج باجلراد
الذي يتهي�أ بالهجوم علينا «اتخذ اجلمعان ق��رار ًا واحد ًا
وحتركوا باجتاه بع�ضهما ّ
وال�شر �شر ٌر يتطاير من العيون,
وعندما التقيا جحظت القلوب و�سقطت الأ�سلحة من
�أيديهم ,فقد �أدركوا �أن جماعة اجلراد االفرتا�ضية لي�ست
�سوى �أهلهم الذين فارقوا ذات خ�لاف )) و�أت��رك للقارئ
الر�أي واالنطباع عن هذه الق�صة ودالالتها .
�إذ ًا الق�صة الق�صرية ج��د ًا مل ترتاجع ولكن نالحظ �أن
ال�ضجة التي �أث�يرت ح��ول ه��ذا النوع من ال�سرد النرثي
قد خفتت بل تال�شت ,ولكن بقيت تلقى على املن�صات يف
الأم�سيات الثقافية وتن�شر �ضمن املجموعات الق�ص�صية
الكثرية جداً.
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�أغنية�إلى دم�شق

•�صفاء فرحان ال�شمندي
أح�س داخلي
� ُّ
طفلة �شقراء بثوبها اليا�سمني
تغرقُ يف
احلب وال�صبي قا�سيونَ
ّ
يتب�سم يف مرار ِة ال�سكون
آدمي الوجهِ
ُ
� ُّ
ي�سند ر�أ�سي امللفوح كما ال�صيف
بلة يف �ضوء القمر
بق يل غري ُق ٍ
مل ُي ِ
تروي ُح ً
رقة من الظم�أ
�شدّ ين ّ
ال�شوقُ والن�شوى يف الدُ جى
بق�سماتك اللّظى
ري مبالية
ِ
مل �أكن غ َ
ً
و� ُ
ري منتهية
غ
كلمة
احلب
أعرف �أنّ
َ
ّ
ري املطف�أة ُت ُ
القلب
�شعل
َ
و�أنّ اللّيايل غ َ
والعروق ح َ
�شع بوجههِ املغوار
ني ُي ُّ
ُ
تهبط الأفراح لرت�سم ال�صور والنقو�ش
القلب
احلب من رخا ِم
تبني قال َع
ِ
ّ
ُ
والبوح الرغيدُ ذراع
يدي
مددت ّ
ُ
تلفّني ب�ض ّمة بعدَ ال�ض ّمة
أليم
ينها ُر الأ�سى ال ُ
ُ
وتنبعث حلنها ال�سلوى .
•••••••••••••
ترتيلة الروح
و ك�أنمّ ا ال �شيء بي
هلل يف الروح
غري تراتيل ا ِ
القلب
�شعو ٌر ال يقال �إال منَ
ِ
حب ً
ُ
فتية
تخرج
ُ
نب�ضة ّ
ُ
تعبث بعيونِ الور ِد
ما للفرا�شاتِ ناع�سة؟!
ت�شدُّ �أهدابها ُ
اخل�ضر
خمدَّ ة �ساعدي
تهم�س ب�صوتِ احلرير
ُ
يرنّ هتّاف املدى
أ�سالك َ�شعري
ب� ِ
أ�سمع الآه البعيد
� ُ
كدبيب القريب
ال�سماء
أالم�س
َ
� ُ
بجناحي.
•••••••••••••
ا�شتياق
الغياب
على عتباتِ
ِ
ميزّ قنا �شوق اللّقاء
َ
طب �أنغامنا
فت�ساقط ُر ُ
ُ
ني �إليهم
احلن
تعزف
حلنَ
ِ
لعلّهم اليو َم قادمون
العمر
ليلملموا بقايا
ِ
من بقايانا
ري منازلنا
جل�سوا يف منازلٍ غ َ
قرب البعيد من البعيد
ُت ّ
ُ
الغريب
وجتعل من
ِ
وقريب
�أخ ًا
ْ
بال�ضيق
أ�شعر
ِ
ال � ُ
َ
ري �أنيّ �أهزُّ
ال�شوق
روابط
ِ
غ َ
ب َ
ني قلبينا.
•••••••••••••
جوهر ال�صباح
مت�سح الظّ الم
ُ
بوجهها امل�سكوب
على مالحمي
رت َ
تتبخ ُ
بقعة ال�ضوءِ
حينما �أكون وحيدةً
جتل�س جانبي
ُ
وحتيطني بالعزلة
ل�ص بني الزحا ِم
كنجم مخُ ٍ
ٍ
لل�سكن
يقودين املجهول
ِ
يف
جوهر الأ�شياءِ
ِ
احلي
قلبي
يكمنُ
َ
ّ
أثواب من �صفاء
ب� ٍ

شعر
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ما جاد به
الن�سيان
• وفيق �أ�سعد
َ
�شهقة التنّور �أمام
ع�شب الليلِ يا
يا
َ
ْ
امللهوف
ده�شةِ
الريح تهزُّ ها امر� ٌأة واالنتظا َر فتتعفف
يا
ُ
وتت�أفف
َ
رفيف الزوبعةِ يف ثنايا احلقل
يا
يا ُقبرُّ َة الهدهدِ
احل�صادين
يا �أوووف
ّ
يا َ
ري�ش الدرغلِ ي ْب ُكتُهُ البارود
يا� ...صدى ال�صدى
يا ...ولدْ ...
َ
حم�ض الرباري
ال�س ّماقُ يا
يا ُّ
َ
يا الق ُ
حم�ض الرباري
ِطاف يا
يا الق ُ
ِطاف تخمة ال�سالل ،امل�ساطيح يا
َ
طي�ش اللونِ
يا حزنَ املحاريثِ واملناجلِ امل�سنونة
ال�ص ّوان
ِ
بغ�ضب َّ
يا ح�صى النوا ِرج
و�أ�صابع ال�شاعوب يف جدائلِ البيادر
لهب ال�سنابلِ ..
يا َ
حانَ احل�صاد...

•ر�شا معتز اخل�ضراء
�آدم وحواء
ا�سم يف
نطقتُ �أ َّول ٍ
حياتي
حب
ا�سمك زرعتُه �أ ّول ٍّ
يف حديقتي ...
ح ّبك قطفته �أ َّول وردةٍ
بني �شتالتي ....
فكيف لو كنت
بدون ح ّبك
فلو عرف النا�س ما
بقلبي
حب لن ي�سكتوا ..
من ٍ
ولو عرف النا�س
غرام
ما ب�صدري من
ٍ
لن ينطقوا ..
فكيف لهذه النار
�أن ت�شتعل من غري
�شرارة لهـب ...
فما �أجمل ح ّبنا....
بنوبات ال�شجون
تنتابني ق�شعريرة

قال ثم مــاذا ؟؟
•ن�صرة �إبراهيم
قــلتُ :
نذهـب �إىل موعـدنا
واحلـب �أن
َ
ُّ
ك�أننا ذاهـبون ,لـرنتب �أ�صاب َع دم�شق
يف خوامت الـن�صر
احلـب يف ِّ
كل �صبح
واحلـب �أن ي�س�أ َلـني
ُّ
عـن حال الـورد يف م�ساكـب القلب
فت�ضحك الرباري يف يدي
ٌ
رائحة ال يجيدُ �شمها �إالي
حلبه
ُ
حـقول القمح
من خطاه تبد�أ
وال تنتهي باحتفال نبيذ
قـال ثم مـاذا؟ قـــلـت:
ال ُ
ميوت ال�شهـداء ر�أيتُهم
يف مـناخ ال�سنديان
يق�صون على الأطفال حكايا
ت� ُ
أخـذ عـيو َنهم مـن قـلق الأر�ض
�إىل �أبدية ال�سكـون
قــال ثم مــاذا؟ قــلـت:
طعم �شفتيك؟
ما ُ
لعلني ت�سرعـتُ ,
ومل � ْ
أخـف نرب َة الإي�ضاح
فدنوت ومل �أدنُ
ً
كنتُ
م�شغولة ب�سر ال�سر
بني الأيقـونة واخلـد
لعلني ن�سيتُ �أن �أحدق �أك َ
رث
بيديـن مـن نــار
كنتُ �أراقب نعا�س ال�شالل بي
ُ
وغفوت على منهل �صوته
قال ثم ماذا؟ قـلتُ
تعال قا�سمني جمد احلب
يف �شرايني ا�ﻷ حمر اجلوري
عط�ش اللغة املحكية
حني ي�سهر يف
ِ
لنقطة النون
ُ
و�سبحة الهوى
نونٌ و�صفاء,
ٌ
م�شبعة بالت�أويل
نـام ال�شعـراء ,وبقيتُ �أُحـدث القافية
ال�شطر
الروح �إىل �أول
من �سابع
ِ
ِ

يف جـ�سد احللم الذي
عرفـتُ �أين �أعـرفه حني عرفـتُه,
أغنيه
وعرفـني حني �صادفني يف � ٍ
مرت من بغداد �إىل ال�شام
وتنهدتْ يف �أذن عا�شقة
قـال ثم ماذا ؟؟ قـلـت:
وبردى على ذراعـيك ا�ستوى
واليا�سمني �أذّنَ ل�صالة الفجر
واحلب نبوء ُة وطن
تعال تتغذى احلياة بنا
فما نفع ال�شروق
َ
الطبيعة البكر؟
�إن مل نكن
نفع املنابر
وما ُ
�إن مل نكن املاء  ,والعجني,
َ
وال�صوت الداخلي؟
َ
ال�شكل ,والوزن ,
والنرث ,والوفاء للمتنبي ؟
وفاء اخليل يعرفه
حني كان ُ
تتغذى احلياة بنا
وقفنا طوي ًال على �ساحل النداء
ال�صيف
امللح بكاء
ِ
ون�سينا �أن َ
على �صدر اجلفاف
يوم ال ينفع نداء ,ال ترغيب ,وال مبالغة
تعال تتغذى احلياة بنا
ب�شفافية الأبي�ض ,وعنفوان الكحلي
قال ثم ماذا؟ قـلت
يف ح�ضرة دم�شق
ميجدُ الرب ذاكرة العنب
نخب مرا�سم ال�شرف
ي�شرب الأنبياء َ
ويحدثون اليق َ
ني عن ال�شهيد
�إنّا ر�أينا ال�شهيد و�أحد ع�شر كوكبا
ونحن له �ساجدون
قــال ثم ماذا؟ قــلـتُ
اجلزء املفقود من الن�ص
تركته بني يديك.

حواء ولكن
اجلنون .....
ٌ
خيال ....
خيايل
فوق ت�صـوير الأحالم
ٌ
عاطفة...
وعاطفتي
تخرق حواجز الق�صور
وق�صـة ح ّبي...
ال ترتجم بالكالم
ٌ
عربات ...
وعبرَ اتي
َ
ت�سابق الأزمنة
والع�صور ....
قد يكون ذلك غرام
فتعال �أح�ضن قلبي
فما زال هو غِ ًّر ًا ...
جتاوز بالأم�س
�سن الفطام ...
ّ
قد ت�س�ألني من �أنا؟
�أنا التي �إذا �أتى النهار
أحزانك
ا�ستظل و�سط �
ِ
بني الرمو�ش بالزحام
و�إذا ما �أتى الليل ...
فيك...
نظر ُة ِ

لتعانق ال�صباح وامل�ساء
هل ت�سمع نداء
الآهات...؟
وت�أتي �إ ّ
يل ببع�ض
الأماين
لأعي�ش ثواين بدون
عناء؟
�أجابها .... :
لك
يء عِ ندي ِ
ال َ�ش َ
َت� ُأخذيهْ ....
وما �أنا َ�شيء ....
قلب عندي لك
وال َ
ل َت َ
ع�شقيهْ ....
َ
فقد تندم َ
ني
وتمَ �ض َ
ني عنِّي
القلب...
ويف
ِ
َ
عرفيهْ
�سِ ّر ولن ت ِ
ف�إ َ
هم ....
ين َو ٌ
وقلبي َخ ٌ
يال

وحبي َ�سيب َقى
ُ
َبعيدَ املَنال ...
فال َت َ
ع�شقيني
لأين املُحالْ
و�إنْ َتع�شقيني
عرف َ
ني
فهل َت ِ
�أنا َم ْن �أكونْ ؟
�أنا ُ
الليل ...
ِحني َطواه ال�سكون
فال �أنا طِ فل ....
وال �أنا َ�شيخ ...
وال �أنا �أ�ضحك
ال�شباب ...
مثل
ْ
َتقاطيع وجهي
َخرائط حزن
ِبحار ُدموع ...
اكتئاب ...
تالل
ْ
فال َت َ
ع�شقيني
لأين ال َعذاب .....

قصة

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1568" :الأحد2017/12/10م  21ربيع الأول 1439هـ

�أنا �إرهابي
• �آمال �شلهوب

وم�ضات

9

• حنون جميد
ظن
احلمامة التي كنت �أطعمها حتى �ألفتني اختفت ،كانت تظن قطة
احلديقة جزء ًا مني!
ت�سهيل �أمر
كم هو اجلبل �صلد ومنيع ،لكنه يف حلظة �أخرى يفتح قلبه ملعولك
لي�س ّهل �أمرك.
دعوة البحر
�أكرث الأ�شياء تدعوك �إليها البحر .ويف الليل و�أن��ت على �ساحله،
م�سحور بجربوته ،عليك � اّأل تت�أخر.
حالة الرجل �شبيهي
لبث واقف ًا �أمام املر�آة مت�أم ًال هزال ج�سدي و�سوء حايل حتى ذرفت
عيناه وغادرين .م�سحت دموعي وتركت املر�آة خلفي.
ال�صدى
ينحن الغ�صن املفرد على �آهة عا�شق هذه املرة� ،أو هبة ريح� ،أو
مل
ِ
ي�شقّ
مر عليه.
الليل،
عتمة
وحيد
طائر
ثمة
كان
مطر،
قطرة
ّ
خيار
�أن��ت نائم وتريد �أن تنام ،وحفيدك ي�ضحك ويريد �أن ي�ضحك,
وبينك وبينه الع�صا ،وبينك وبينه الرحمة.

�سقطت من عيني دمعة فتفجرت �أمواج البحر ال�ساكن.
هذه املرة مل تكن “زينة “بجانبي لتمنع دمعتي من ال�سقوط ,مل ت�ضع قبلتها على خدي لتم�سحها ب�شفتيها
ال�سمراوين ,ومل يكن هذا الليل الذي يجعلها تختبئ يف �صدري ,ف�أ�ضم ر�أ�سها بكفي� .أتل ّم�س كثافة �شعرها.
�أحاول �أن �أر�سم لون ًا له ي�شبه لون العتمة .تقول يل :ال تن�س �أن ت�ضع بع�ض اخليوط الف�ضية بني اخل�صل,
وت�سهب يف احلديث عن اللون الف�ضي حتى التعب ,ثم تغفو ,وهي تتمتم ب�أن�صاف الكلمات.
و�أنا �أبد�أ ِب َ�صالتي اخلا�صة فوق ر�أ�سها كي ال يح�سدين �أحد على ح ّبها يل ,مثل جارنا الذي دخل �إىل منزلنا
من دون ا�ستئذان .كاد يكون على ثقة بعدم وجودي يف املنزل .لوال �أن رائحة زهر الليمون قد جذبتني لأ�صافح
�صباحاته قبل �أن �أخرج �إىل ال�سوق ,فبقيت يف احلديقة التي خلف املنزل .م�ضى وقت طويل و�أنا �أتل ّم�س �شجر
الليمون ,و�أرمي ال�صباحات على كل واحدة منها� .إىل �أن �سمعت �صوت “ زينة “ وهي ت�صرخ بوجه ذلك الغريب,
وبعجلة مني بد�أت �أ�صفع الأغ�صان التي �أمامي بالع�صا كي �أ�صل �إىل مكان م�صدر ال�صوت.
مل �أدرك مدى �أمل الأ�شجار �إال حينما عدت مع “زينة” �إىل احلديقة ,وهي مت�سك بي بعد انت�صارنا على
الذئب� ..شهقت وقالت :يا �إلهي! الأغ�صان على الأر�ض! وعندما �أعلمتها بالأمر� ,أ�سرعتْ نحو املنزل .دخلتْ
غرفتها وبكت طوي ًال.
ت�ساءلتُ لمِ َ كل هذا البكاء؟ �أهو حزن على �أمل ال�شجار؟ �أم هي دموع الفرح بوجودي ال�ساحر لنجدتها؟
ال �أظن ذلك ,فهي ال حتتاج �إىل الع�صا التي ترافقني ,بل هي الع�صا على كل ال�صعاب ,وهي يدي اليمنى .حني
جتل�س بجانبي ت�ضع يدها الي�سرى على يدي ,وبيدها الأخرى تكتب ما �أمليه عليها .حيث تدفعني حرارتها نحو
�آفاق بعيدة .جنل�س �ساعات طويلة� ,أحقق بو�ساطتها جزء ًا كبري ًا من ق�صة ما.
�أتذكرين يا غاليتي عندما �أنهينا ق�صة كاملة يف يوم واحد؟ لن �أن�سى ذلك اليوم.
حرارتك من يدي.
النوم
ليخطف
فنلت الن�صيب الأكرب من الإرهاق,
ِ
آتكِ .
كم �أرهقتني �أفكاري التي هي مر� ِ
كانت احلرارة �أدنى من معدالتها يف تلك الليلة حني ا�ستلقيتُ على ال�سرير حتت �أغطية متعددة رتبتها
“زينة” بيديها وهي تقول يل :انتبه لنف�سك� ,س�أق�ضي بع�ض الوقت لإنهاء التنظيف يف املطبخ ,و�أعود � َ
إليك.
و�ضعتُ قبعة ال�صوف على ر�أ�سي .د ّثرت بها �أذ ّ
ين و�أنا �أ�ستمع لأغاين “عبد الوهاب” عرب �سماعات مو�صولة
مبذياع �صغري .رفعتُ ال�صوت �إىل �أعلى م�ستوى .كنتُ � ُ
أتو�سل ل�صوته �أن مينحني الدفء ,كي � َ
أحلق مع خيايل �إىل
أح�س بكل �أ�شيائه من خالل قلبي.
مل مل �أر منه �شيئ ًا يف
عا ٍ
عيني بل � ّ
ّ
القلب الذي ارتفعتُ معه �إىل عاملي اخلا�ص كي �أهبط بق�صة جديدة ,فتدونها “زينة” وهي را�ضية عنها.
حلّقتُ عالي ًا عالي ًا .بد�أ ذهني ير�سم كل جميل ,وقبل �أن تكتمل لوحتي ..فج�أة� ..سقط قلبي مني .حاولتُ
حدقتي املتجمدتيني يف فراغ واحد
اللحاق به ,لكنني ف�شلت ,لقد �ضاع يف زحمة �أفكاري .تركني وحيد ًا مع
ّ
جمهول.
تال�شت الأحلان يف املذياع ,مل يبق �سوى ال�ضجيج الذي يطرق ر�أ�سي .ا�ستنفد ج�سدي كل حوا�سه ,حتى �إنني
أح�س ب�آالم “زينة” ومعاناتها يف تلك اللحظات
مل � ّ
مل �أ�سمع �صراخها ,وهي ت�صارع الذئب الذي عاد بعد فرتة طويلة.
هذه املرة �أدركتُ �أن يدي مل تقب�ض على قلبي جيد ًا
انتظر موجة متوح�شة ت�أخذين �أنا ,والع�صا �إىل �أعماق “زينة”.
هذه املرة
ُ

خيمة املرحلني
املرة وال الغناء .خيمة
خيمة املرحلني ال ي�سودها الرباب ،ال القهوة ّ
املرحلني ي�سودها احلزن على ما فات.
�إبالغ
�أرى جناحيه ي�صفقان وهو يهم بالتحليق ،و�أ�سمع من بعدُ ن�ضيد
حروفه تقول� ،أريد من زمني هذا �أن يب ّلغني ،ما لي�س يبلغه من نف�سه
الزمن ،ف�أتبعه بالقول؛ لقد بلغت.
مداعبة م�شرتكة
�أع��رف �أن زوجها عنرت م��ات ،وتعرف �إنني �أع��رف ذل��ك ،لكنني ملا
داعبتها �صباح اليوم؛ كيف هو عنرت يا عبلة؟ �أجابت؛ ي�س ّلم عليك!
حمنة الورد
حمنة الورد يف �أن املر�أة التي تهديه ،غالب ًا ما تكون بجماله ،حمنتنا
نحن الب�شر يف االختيار.
�إمهال
ليكمل عامه الثمانني ،التم�س اهلل �أن ميهله ثالث �سنوات قادمة ،وملا
�أمهله ،مل ميهل نف�سه التما�س ثالثا �أخرى!
ر�أ�س الب�صل
كلما �أعملت �سكينها فيه التهبت جوانحه و�شعت حرارته ،لكنه بعد
�إذ ر�أى دموعها ت�سيل ،رقّ وقال؛ م�سكينة تبكي!
�سكر
�س�ألوه �إن كان يتعاطى ال�سكر مع القهوة �أو ال�شاي� ،أجاب بال .وملا
�أردفوا بال�س�ؤال ملاذا؟ �أردف؛ لأن كل ما يحيطنا �سكّر!
فرح
الرغم من منعه من �أكل العنب ،يفرح �إذ حتفل كرمته كل عام
على
ٍ
بالعناقيد.
تراب
بعد �أن اعتدى الأمريكي الغريب املدعو “ترامب” على �شقيقتي
اجلميلة �سوريا ،حذفتُ ميمه ف�صار!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العراق – بغداد

10

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1568" :الأحد2017/12/10م  21ربيع الأول 1439هـ

من �صنع المحال

وهل �أن�سى؟؟

•حممد حممود ق�شمر

•�صالح هواري
غريب ًا بني �أهلي قد �أتيتُ
و�أفخر �أنَّني لدمي انتميتُ
على وقع الر�صا�ص هم احتموا بي
وال يوم ًا �أنا بهم احتميت
فل�سطينية بحبي ،و�أر�ضي
بترب ترابها الغايل اكتحلت
على �شط “البحرية( ”)1كان بيتي
و�أغلى منه بيت ًا ما ر�أيت
أح�س “امل�شط( ”)2ي�سبح يف �ضلوعي
� ُّ
وكم معه على �صغر �سبحتُ
ُّ
ينط على يدي ُّ
فريف قلبي
ويبكي قبل عيني �إن بكيت
وهل �أن�سى على الطّ ابونِ خبز ًا
عليه زع ٌ
�صاف وزيتُ !!
رت ٍ
وما �أ�شهاه يا �أمي رغيف ًا
بعمري مثل خبزك ما ا�شتهيتُ
وما �أحببته �إال لأن
�صغري ًا من خمريته َن َ�ض ْجتُ
•••
بح َّبةِ ( )3برتقالٍ كنت �أبني
ُ
�سهرت
�سراج ًا حتت �شمعته
باب ونافذتان ،فيه
له ٌ
بروحي قبل �أن ُيبنى �سكنتُ
وما �أغاله قندي ًال �صغري ًا
�إذا ع َّز ِّ
ال�ضياء به ا�سترنت
ينام على الو�سادة قرب قلبي
ويغفو يف عيوين �إن غفوت
وهل �أن�سى مبدر�ستي رفاق ًا
على درج الهوى معهم لعبت
وحيد ًا كنت �ألهو يف الزَّوايا
ومن �صغري على نف�سي انزويت
وما كنتُ انطوائي ًا لأن
خوف من اخلوف انطويت
على ٍ
ولكنَّ البالغة ب�شرتني
بكنز لو حظيتُ به اغتنيت
ٍ
وقالت يل النبوءة وهي تعلو
ً
�سريري :مبدعا �ست�صري� ..صرت
�إذا ارتبك القرنفل قلت هذا
�أذان الوحي داهمني فقمت
لكي �أتلو على الأ�شجار غيمي
�إذا هز الهوى غ�صني هميت
�سماء
وهاهي غيمتي �صارت
ً
�أمام جالل �أجنمها و�شئت
غريب ًا بني �أهلي قد �أتيت
و�أفخر �أنني لدمي انتميت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوام�ش
1ـ البحرية :هي بحرية طربية
 2ـ امل�شط :هو �سمك امل�شط ا�شتهرت به البحرية
 3ـ �أذكر ونحن �صغار كنا ن�صنع من حبات
الربتقال الكبرية قناديل لها باب ونافذتان ،وفيها
�شمعة ..وك ّنا نحملها ومن�شي يف احلارة لي ً
ال.

شعر

ال�صبح يهطل دم ًا
معتق ًا بالأرواح
يجرح القلب �شذىً
ِّ
من اجلذر قد فاح
ينزف الدمع عيون ًا
جالت يف خاطر
جل َراح
ا ِ
والفقد ين�سفح �شريد ًا
ال�س َفاح
مزَّقته �شرايني ِّ
والريح تعوي
من عناق املِدَ ى
واملِدَ ى
وتن�صب ً
لعنة
ُّ
على �سائقي عرباتِ
النفو�س املُ َّ
�شذبة
بالعطور الباري�سية
والدخائل ال�شيطانية
وتفتح يف مظنة الوقت

ً
مظنة
مثل واحدةٍ يف خي�شوم
ثو ٍر م�صار ٍع
م�سافر
�أو دخانٍ
ٍ
عرب �أزقة العدم
تعريف
للبحث عن بطاقة
ٍ
تعريف؟
تعريف؟ � ُّأي
و� ُّأي
ٍ
ٍ
ملن قد �ضاع..
قد �ضاع..
من غري تعريف
•••
اليوم يهطل دم ًا
ال ..بل قد ال يكون
دم ًا
قد..
ا�س�ألوا..
ا�س�ألوا الأر�صفة واجلدران
ا�س�ألوا الوحدة واالتزان

ا�س�ألوا الوح�ش الذي
قد الغ يف �صمت املكان
ا�س�ألوا ل�سند�س
الذي افرت�ش �أروقة الزمان
ا�س�ألوا ال�شم�س التي خ�شعت
وق َّبلت �شهد املدام
ا�س�ألوا وا�س�ألوا
ا�س�ألوا..
دومنا كالل
لنعرف نحن
كالّ ..بل
ليعرف ذاك
الذي قد نال من
وجع اجلدال
�أننا نحن
نحن
من �صنع املحال

ق�صائد

يليق بك
•زياد كرباج
ٌ
قنديل..
يحيط نف�سك
رمبا..
يعانق دربك
ً
بغتة..
�إليك يا �صديق
ٌ
عتمة
ت�أتي..
حت�سب..
ُ
�أنك ..تقي�سها
ب�صي�ص ًا..
مل تعد ..ترى
ُ�سدَّ يدك

�إىل ذرةٍ
يف دماغك
ذ ّرةٍ
علّها ..حتيا
�أنت
عتمة
يف جلة
ٍ
يا �صديق
�أنثى
نحوي ..تقرتب
ت�ضم� ..إىل �صدرها
ُّ
من �أنيني� ...أمل ًا
َ
عيناك..
ـ

عيني!
ـ افتحي يل..
َّ
َ
عيناك� ..أتب�صران!؟
ـ
�أُنثى..
يا لذاك املالك
ثم ..يغيب
ٌ
عتمة..
فيهاٌ ..
نق�ش
حب
من ٍّ
روح
من ٍ
ٌ
نق�ش..
يكاد يوم�ض
يا لتلك الرحمة
يف ثناياها

�أن ت�سامح
ما �أنقى!
ثمة ..من �آخر
يليق ..يا �صديق
�أن ..تنه�ض
ٌ
عتمة..
بعيد
من ٍ
من �أبعد
ح َّب ٌة ..تلوح
علّها ..يا �صديق
تف�صح ..عن لونٍ ..
أبي�ض
لونٍ ِ � ..

قف بـالـخـ�شــوع
•حممد نظري
قــــــــــــــف بـــالــــخــــــ�شـــــــــوع �إذا مــــــا طـــــــفـــــتَ بــــالـــ�شــــهــــــــدا
تــــــربـــــهـــــــم
وامــــــــــ�ش عــــلــــــــــى حـــــــــــذ ٍر مـــــــــــــن قــــــــــرب
ِ
ُ
بـــــذكــــــــرهــــــــــــــــــــم
ويـــــعــــــبــــــــــقُ الأفـــــــــــــــــــــق ريـــحـــــانـــــــــــــــــــا
ُ
ُ
قــــــربــــــــهـــــــــــــــم
أمــــــــــــالك
ل
وا
الــــــطــــيـــــــــــــــــر
ويـــــ�صــــــــــدح
ُ
ُ
ُ
ُ
أطـــــــــيــــــاب تــتـــــبـــعـــهـــــــــم
الـــــمـــــــ�ســـــــــــك وال
يـــحــــــــذوهـــــــــم
ُ
ُ
تـــبـــتـــ�ســــــــــــــــــم
والــــــزهــــــــــــــــر والـــكـــــــــــــــر ُم والأ�شــــــجـــــــــــــار
ُ
ُ
ُ
لــــــــطــــيـــبــــــــــــــــة
الـــدمـــــــــــــع عـــــرفــــــانـــــــــــــــــــــــ ًا
ويــهـــــــطـــــــــــــل
ٍ
ُ
ُ
ويــخــجـــــــــــــــل الـــــجـــــــــــــــــو ُد والإحــــــ�ســـــــــــــــانُ والــــكـــــــــــــــر ُم
ويــخــــفـــــــــــقُ
		
أطـــيــــــاف مــــــــن ذهــبــــــــــــــوا
الـــقــــلــــــــب فــــي �
ِ
ُ
قــــلــــــــــــــــم
ذود ًا ويـــعــــــــــجـــــــــــــــــزُ عـــــــــــــــن �أو�صـــــافـــهــــــــــــم
ُ
ُ
واقــــــعــــــــــــــــــــــــة
الــلــــيــــــــــــــوث الـــغـــيــــــــــــارى عــــنـــــــــد
هــــــــــــم
ٍ
ـــــــــــــــــرم
والــــــح
أعــــــرا�ض
ل
وا
أهـــــــــــــــل
ل
ا
يــعــــرفـــــــهــــــــــــــــم
ُ
ُ
ُ
وتــــعــــ�شــــــــــــقُ
الــــــــروح �أطــــيــــــــــاف الأولـــــى �صــمـــــــــــــدوا
ُ
والــــــــــكــــــلـــــــــــــــــــــــم
أوراد
ل
وا
الــــــــــــــذكــــــــــــــــــر
�
أ
ــــــقـــــــــــــــــــــــــــر
ي
و
ُ
ُ
ُ
وتـــنــــــــــــــزل الــــــرحـــــمــــــــــــــــة الـــــمــــزجـــــــــــــــــــاة جــانـبـــهــــــــــــــــم
و ُيــــرحـــــــــــــم الــــــــــ�ســهـــــــــــــــــل والـــوديـــــــــــان والأُ
كــــــــــــــــــــــــــــــم
ُ
ويــفـــــــــــــرح الـــــرو�ض �إذ مـــــــــــــا �ضـــــــــــم �أعــــــــظـــمـــهــــــــــــــم
والـــــــــ�شــمــــــــــــــــــم
فـــيـــهــــــــــــا الــطـــهــــــــــــــــــارة والأخـــــــــــــــــالق
ُ
حـــتـــــى الـــمــالئــــــــك فـــــــــــي الـــعــــلـــيــــــــــــــاء تــغــبــطــهــــــــــــــم
نـُــ�ضـــــــــر الــــــوجـــــــــــوه و�ســـيـــمــــاهــــــم بـــهــــــــــــــا عــلــمــــــــــوا
والــمـنــــــــــزل الـــرحـــــــــــــب فــــــي الــفـــــردو�س مــنـــزلـــهـــــــــــــــــم
والــــــنــــعـــــــــــــــــــم
الـــــــخــــ�ضـــــــراء
الــحــــــــــلــل
تــكـــ�ســـــوهــــــــــــم
ُ
ُ
هــــــــــي الــــــ�شـــــهــــــــــــــادة عــــنـــــــــــــوان الــــــعلـــــــــى �أبـــــــــــــــــــــــــدا
قـــيـــــــــــــم
والــطــــــيــــــــــــب والــنـــــبــــــــــل والـــحـــ�ســـنــــــى لــهـــــــــا
ُ

•زياد �سودة
()1
�أرق ُ
احلروف

نعم فت�شوا عنهُ
بني ثنايا
احلروف
فت�شوا عنهُ
جيد ًا
رب
يف كل �ش ٍ
من م�سا ِم ال ْ
أر�ض
املعاجم
�أو بني
ِ
فتلك احلروف
ٌ
حروف ما ُ
تزال
جديدةْ
مل ُتك�شف بعدُ
•••

()2
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بين الحلم والحقيقة
•د .عي�سى ال�ش ّما�س
ك��لّ �شيء يف غرفتي غ�ير ع���ادي��� ,س��ري��ري ,كتبي,
مالب�سي ,وحتى �أن��ا � ...أج��ل��ت بنظري فيما ح��ويل,
حت�س�ست نف�سي لأت���أ ّك��د من وج��وده��ا ,ولكن من دون
ّ
جدوى !..
أتو�صل �إليه ؛ حاولت ترتيب
بحثت عن �شيء ثمني مل � ّ
�سريري ومالب�سي فلم �أفلح ؛ التج�أت �إىل التفكري :ملاذا
؟ وكيف حدث ما حدث ؟ �أين مكاين احلقيقي يف هذه
الغرفة ؟ �س�ألت وت�ساءلت عبث ًا من دون جواب  ,!!..و�أنا
الإن�سان الذي ال يخ�ضع �أمام الف�شل ,لكنّني ف�شلت رغم ًا
عني .
علي �أن �أفعل �إذن ؟ البحث ال جدوى ؛ التفكري
ماذا ّ
ال جدوى ؛ مل يبق �إ ّال الهروب.
متجد الهروب ,وت�صفه باملنقذ
�أمثال �شعبية كثرية ّ
يف بع�ض املواقف (الهروب ثلثي امل��راج��ل) ,ومع عدم
قناعتي به كو�سيلة للنجاة –لأنّه �أ�سلوب اجلبناء-
قررت العمل به يف حالتي هذه .
ّ
ولكن �إىل �أين الهروب ؟ �إىل خارج املنزل ؟ ال ,لأنّ
ال�سري يف ال�شارع ويف مثل هذه احلالة يثري الت�سا�ؤل ؛ فال
�سبيل �إذن �أف�ضل من البقاء يف البيت والهروب منه �إليه .
ولكن هناك ما هو �أجنع� ,أجل :االلتجاء �إىل النوم ,لقد
وجدتها !..
تل ّم�ست طريقي �إىل ال�سرير ,حملت ج�سمي و�ألقيته
عليه � ..أطبقت �أجفاين بق ّوة ,جتاهلت كلّ ما حويل
يتحرك ,مي�شي,
 ..تظاهرت بالنوم� ,شعرت �أنّ ال�سرير
ّ
يتح ّول �إىل زورق يف البحر !..اعرتاين اخلوف ؛ حاولت
�إيقاف ال�سرير فلم �أفلح ,حاولت �أن �أ�صحو فلم �أ�ستطع,
وتابع الزورق الإبحار ..
ا�ست�سلمت ل�ل�أم��ر ال��واق��ع وب���د�أت �أح��ل��م� ,شعرت
باالرتياح� ,إنّها رحلة ممتعة ,فليبحر ال��زورق �أينما
يريد .فج�أة �أطّ ل وجه حبيبتي ,حاملا ا�صطدم الزورق
مبوجة عنيفة غمرته ,وبلّلت �أط���راف �شعري باملاء
البارد  .ده�شت  ..ت�س ّمرت ,مل �أجد كلمة واحدة �أقولها
حلبيبتي .
اقرتبت منّي� ,ألقت حتيتها فلم �أر ّد التح ّية ؛ اقرتبت
�أكرث ,الت�صقت بي وعانقتني� ,أمطرتني بالقبالت ومل
�أب ِ��د حراك ًا  !..حدّ ثتني� ,س�ألتني معاتبة ,مل �أجب؛
عقدت حاجبيها و�صرخت ,دفعتني وابتعدت ,و�أنا قطعة
من جليد.
ع��ادت ثانية ,ط ّوقتني بذراعيها� ,ألقت بر�أ�سي
على �صدرها ,وداعبت �أطراف �شعري ب�أناملها ؛ طبعت
قبلة ح��ا ّرة على عنقي ,فلم ترثين �أب��د ًا  .مل تعجبها
احمر وجهها ,بكت مبرارة,
حالتي ,دمدمت ب�ضع كلمات,
ّ
تدحرجت حبيبات دموعها احل��ا ّرة على ج�سدي ,فلم
�أ�ستطع حت ّملها؛ �أح�س�ستُ بها ,ذاب الركام اجلليدي
وحت ّولتُ �إىل بركان من امل�شاعر والعواطف ,رفعتُ ر�أ�سي
من على �صدرها ,ابت�سمتُ لها ,م�سحتُ دموعها وط ّوق ُتها ؛
الت�صقتُ بها حتى احتدنا ج�سد ًا واحد ًا .
ثم �صحونا
تابعنا رحلة ال��زورق ,غرقنا و�ضعناّ ,
وعدنا ؛ هرب املوج من �أمامنا ,غا�ض البحر من حولنا,
عاد ال�سرير �إىل مكانه وغاب وجه حبيبتي ؛ �صحوت
ونظرت حويل ,ما زال كلّ �شيء يف غرفتي غري عادي !!..
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من حكايات ...القطط
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•ن�صر الدين البحرة
�أع��ادين ذلك القط الذي �صار يرتدد على دارنا
�أخري ًا �إىل �أخبار وحكايات كثرية ،بينها ق�صة كنت
قر�أتها بالإنكليزية قبل زمان بعيد ،وتدور �أحداثها
يف الربع الأخري من القرن الثالث ع�شر قبل امليالد.
حينذاك قامت حروب ا�ستمرت �سنوات طويلة
بني احلثيني وامل�صريني الفراعنة ،كانت �آخرها
معركة قاد�ش بني امللك احلثي «خاتو�شيلي» وفرعون م�صر
رعم�سي�س الثاين ،وانتهت هذه احل��روب بتوقيع معاهدة
�سالم بني امللكني وجدت ن�صو�صها مكتوبة على جدران معبد
الإل��ه «عمون» �أو �آم��ون يف الكرنك وطيبا ،وي��ورد الدكتور
توفيق �سليمان هذه الن�صو�ص كاملة يف كتابه «درا�سات يف
ح�ضارات غرب �آ�سيا القدمية».
احلثيون �شعب هندي ـ �أوروبي
و�إذا كان بع�ض الباحثني قد اختلفوا حول �أ�صل احلثيني،
ف�إن امل�ؤرخ الإنكليزي ج .م .روبرت�س ح�سم هذه امل�س�ألة يف
كتابه «موجز تاريخ العامل» الذي نقله �إىل العربية الأ�ستاذ
فار�س قطان بقوله« :نحو بداية الألف الثانية ق .م و�صل
�شعب هندي ـ �أوروب��ي هو ال�شعب احلثي �إىل �آ�سيا ال�صغرى
وا�ستقر يف الأنا�ضول» وقد نعم احلثيون باحتكار طويل
للحديد يف �آ�سيا.

�أبو �صادق ..راعي القطط
على كل حال فقد ذكرتني �أختي الكربى بـ «�أبو
�صادق» هذا الذي كانت عنده دكان يف حينا مئذنة
ال�شحم ،لي�س فيها �سوى رفوف فارغة ،لكنها حافلة
بالقطط املرتبعات فوقها كالأمريات ،مل يكن لأبي
�صادق من عمل �سوى العناية بهذه الكائنات اجلميلة
و�إطعامها ،يف الوقت الذي كان بع�ض �أهل احلي ي�ساعدونه
يف عمله الإن�ساين هذا ،بتقدمي بع�ض املال له ،وبع�ض اللحم
لقططه.
وذكرتني �أختي ال�صغرى بالقط الذي كان يف بيتنا يف حي
القيمرية الذي انتقلنا �إليه يف اخلم�سينات ،فلما نفق حزّ نا
كثري ًا وبكينا ،ثم حفرنا له حفرة قرب عمود الكهرباء
قبالة بيتنا ،وواريناه فيها.

�أنا وزوجتي والقط
حدث يل مثل هذا �أنا وزوجتي ،عندما حملنا قطنا �إىل
الطبيب البيطري� ،إذ مر�ض ،وعندما غاب حزنا عليه كثرياً،
ُ
أربي قط ًا ..على الإطالق ،لقد بلغ من
وقررت من يومها �أال � ّ
تعلقنا به �أننا التقطنا له عدة �صور ما زالت عندي ،كان
جمي ًال ولطيف ًا وذكي ًا على نحو ال ي�صدق.
قط ال�شاعر حممد احلريري
وكان �أحد الأ�صدقاء الذي يع�شق �شعر حممد احلريري،
حكاية الأمريين احلثيني الأ�سريين
يبحث عن ن�سخة من ديوانه الذي جمعه بعد وفاته �صديقه
امل�صريون،
أ�سرهما
يف الق�صة �أن �أمريين �صغريين حثيني� ،
ال�شاعر الكبري �شوقي بغدادي ،ون�شره احتاد الكتاب العرب،
و�ألزموهما الإقامة مع راعيهما وخادمهما يف حديقة �أحد وقال هذا ال�صديق :ال �أن�سى ق�صيدة احلريري التي �سمعتها
الق�صور امللكية يف م�صر ،حيث كانت تنعم باحلياة الرافهة منه مبا�شرة يف �أكرث من �أم�سية «القط املذنب» وفيها يقول:
املدللة جمموعة من القطط ،ومعروف �أن هذه الكائنات
اجلميلة بني معبودات الفراعنة ،وفيما كان �أحد الأمريين
القط ا�ستغرب ال يدري
يداعب قطة نفقت بني يديه ،وهو يعلم �أن عقوبة ذلك هي
ما هذا النافر يف ال�صدر
املوت املحتم فقرر مع �أخيه وراعيهما الهروب ،وتدور بقية
قد ي�شبه �إذ يلهو كرة
�أحداث الرواية حول هروبهما وعودتهما �إىل الوطن.
تهتز ولكن ال جتري
فلْيلْهُ بها ،فليدفعها
فوزي وعو�ض والقطط
بدحرجة يغري
فالدفع
ٍ
ً
على
م�صر
يف
�سنوات
على كل حال ،فقد عرث قبل ب�ضع
فدنا يوما من ر ّبته
مقربة كبرية لقطط حمنطة .ويبدو �أن روا�سب تقدي�س
لينام على ال�صدر املرثي
القطط ما زالت موجودة يف م�صر ،فعلى ذمة الأ�ستاذ �أني�س
ً
�أغفى مكرا حتى �أغفت
من�صور كانت لدى الكاتب الدكتور ح�سني فوزي ـ وهو عامل
وانفك النهد من الأ�سر
باملو�سيقا �أي�ض ًا ـ خم�سون قطة وقط ًا ،كان يتحدث �إليها،
ويقول� :إنه حديث ممتع ،وكان لزوجة الناقد الكبري لوي�س
القطة ..يف احلديث ال�شريف
عو�ض الفرن�سية �سبعون قط ًا تقفز على فرا�شه وعلى مكتبة
واحلقيقة �أن �أه��م و�أبلغ من كل ما تقدم ذلك احلديث
وعلى كتفيه« ،وكثري ًا ما كان يعتذر عن حما�ضراته لأنه ال�شريف ال�صحيح الذي كانت له روايتان مت�شابهتان عند
على موعد مع بع�ض القطط التي ت�سعده كثري ًا بالتحدث البخاري وم�سلم ،وكنت �أحفظه على نحو معني ،و�إذ �أردت
�إليها.»...
التثبت من �صحته ات�صلت ب�صديقي الباحث املحقق الأ�ستاذ
حممود الأرنا�ؤوط الذي �أخربين �أن ال�شيخني نقاله عن عبد
� ّ
أعق و�أب ّر ...من ه ّرة!
اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما ،عن الر�سول الكرمي (�ص)
مهما يكن من �أمر ف�إن ال�شرتوين يف معجمه «�أقرب املوارد» مبا�شرة.
حتدث عن الهر والهرة وقال �إن الهر يقع على الذكر والأنثى،
يف الرواية الأوىل :دخلت امر�أة النار يف هرة ربطتها ،فلم
وت�صغري الأنثى هريرة ،ويقال يف املثل�« :أع��قُّ من الهرة» تطعمها وال تركتها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض.
لأنها ت�أكل �أوالدها ،ويورد هذا اللغوي ر�أي ًا مناق�ض ًا بقوله:
ويف الرواية الثانيةُ :عذبت امر�أة يف هرة �سجنتها حتى
أبر من الهرة ،يوجهون �أكل الهرة �إىل ماتت فدخلت النار ،ال هي �أطعمتها و�سقتها� ،إذ هي حب�ستها،
تقول العرب يف �ضدهّ � :
�شدة حبها ومتادي �شفقتها �أما ذلك القط الذي �صار يلفي وال هي تركتها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض ،واخلِ�شا�ش ح�شرات
على بيتنا ،ف�إنه غاية يف اجلمال واللطف والذكاء ،حني الأر�ض والع�صافري ونحوها.
يراين يهرع نحوي فيتم�سح بني رجلي وي�سبقني �إىل امل�صعد،
جامع القطاط يف القيمرية
وينحدر قبلي ..وينتظر طعامه �أمام الباب ،ف�إذا مل يعجبه
مهما يكن من �أمر فما يزال يف حي القيمرية حتى الآن
نظر �إ ّ
يل م�ستنكراً ،وم��اء بغ�ضب وم�ضى .وح��ول بنايتنا جامع معروف با�سم «جامع القطاط» كان له وقف خا�ص،
تتحرك قطط كثرية بع�ضها قبيح وبع�ضها ق��ذر ،وبع�ضها بني الأوق��اف الكثرية يف دم�شق للحاجات الإن�سانية ،وهي
يرك�ض خائف ًا حني يرى �أي �شخ�ص ،فيا اهلل حتى حظوظ التي لفتت نظر الرحالة الأندل�سي ابن جبري ،حني زار هذه
القطط ـ و�سواها من �أمثالها من الكائنات ـ تختلف مثلما املدينة يف القرن الثاين ع�شر امليالدي ،ذلك الوقف كان
تختلف حظوظ الب�شر و�أ�شكالهم وطبائعهم ،فيا �سبحان للإنفاق على القطط والعناية بها ،فهل يف الدنيا ب�أ�سرها
اهلل.
مثل تلك اللفتات الإن�سانية العظيمة التي متيزت بها
احل�ضارة العربية ـ الإ�سالمية؟
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زوايا

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1568" :الأحد2017/12/10م  21ربيع الأول 1439هـ

�أيام من�سيه !...

•حممد عادل
بالقرب م��ن ���ش��ارع �صفد
ويف �شارع اجلاعونه املكتظ
بالنا�س الطيبني والعامر
باحلياة ويف �إحدى اجلادات
عيادة الدكتور موفق هذا
احلكيم الطيب والآدمي كما
كان ي�سمونه غاية يف الأدب
والأخ�����ل�����اق ...يخجلك
بتوا�ضعه و�إن�سانيته و�سعة
�صدره  ...ووفائه لكل من
يعرفه وال ي��ع��رف��ه ..وهو
ال�سيا�سي ال���ذي مل يتغري
ومل يتبدل بقي حمافظا
وم��ل��ت��زم��ا مب��ا ت��رب��ى عليه
م���ن �أخ��ل��اق وق��ي��م نبيلة
وعائلة عريقة مبواقفها
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة...
ال���وق���وف واالن��ح��ي��از �إىل
ج��ان��ب ال��ف��ق��راء وال��ن��ا���س
الطيبني...عيادته �صباحا
م�����س��اء تغ�ص باملراجعني
ك��ب��ارا و���ص��غ��ارا يعرفونه
جيدا تعودوا عليه منذ زمن
طويل و�أح��ب��وه وي�شعرون
جمرد الدخول �إىل عيادته
�إنهم يف �أي��دي �أمينة ....
ف���ق���د ك�����ان ي���ع���ال���ج �أك��ث�ر
احلاالت جمانا وال يبحث عن جاه �أو مال كان فوق العالج
ي�ساعد بالدواء ملن يحتاج ويذهب ملن ال ي�ستطيع حتى �إىل
البيوت �....أحبه النا�س وظلوا يذكرونه ومل ين�سوا دوره
يف احلفاظ على هذه املهنة النبيلة  ...لتبقى نا�صعة  ...ال
يخرج �أحد من عنده �إال مبت�سما ويودع مر�ضاه على الباب
و�أحيانا على ال�شارع  ...يذهب �إىل ال�سوق يناق�ش كل من
ي�صادفه ال ي�شعر بطول امل�شوار فبني التحية والتحية
حتية �أخرى وبني ال�سالم وال�سالم �سالم حتى ي�صل �إىل
عيادته .كنت �أق��ول له �أن��ت من �آخ��ر الرجال الطيبني,
ي�ضحك ويقول :الدنيا ل�سه بخري علينا �أن نخدم �شعبنا
و�أن نقف معه هذا هو �شعبنا العظيم املعطاء الذي حافظ
على وهج الق�ضية وهو من قدم �أغلى ال�شهداء واجلرحى
وهو من �أعظم و�أنبل �شعوب الأر�ض و�أ�شجعهم ....
الأب���واب م�شرعة...والأر�ض ك�أنها ت�شققت من �شدة
االنفجارات والقذائف ...تتقدم لت�صل �إىل العيادة وترى
املكان موح�ش ًا بعك�س ما كنت تراه �سابقا ينب�ض باحلياة
 ...عند عيادة الدكتور موفق وك���أن املكان ...لي�س هنا
 ...ال �أحد هنا  ...ال �صوت هنا  ...مل يح�ضر هذا اليوم
�إىل العيادة �أحد ...وال �أحد يعرف �أين الطبيب  ...املكان
حزين ..وال �صوت للنا�س الطيبني ...وت�ستعيد الذاكرة
وك�أنك ت�سمع الآن الدكتور موفق وهو يحدثك وهو احلكيم
املولع بال�سيا�سية رغم �ضغوط العمل فهو يتابع تطورات
الق�ضية و�أخبار �أبناء �شعبنا عام  48ويقول :نحن ابتعدنا
كثريا عن الطريق املو�صل �إىل فل�سطني ...فل�سطني لها
طريق واحد يعرفه كل مواطن عربي فل�سطيني ما �أخذ
بالقوة ال ي�سرتد �إال بالقوة ...كان �أحد الأ�صدقاء يقول
للدكتور موفق ....ب����أي مياه �سقيت روح��ك �..أي �أر���ض

علمتك ال��وف��اء..وارف يف
قلبك ال�شوق الذي يطوف
وي���ب���ح���ث ع����ن الأح���ب���ة
والأ�صدقاء ومن م��روا من
هنا يوما.
...
ر�أي�����ت رج��ل�ا م��ت��و���س��ط
العمر منهك القوى �س�ألني
ال��دك��ت��ور م��وف��ق ه��ون ...
ن��ظ��رت �إل��ي��ه كيف ي�س�أل
عن الدكتور وه��و يرى �أن
ال��ع��ي��ادة ب�لا م��ر���ض��ى وال
طبيب واخلراب يعم املكان
..امل���ك���ان م��وح�����ش وبع�ض
�أ�صوات القذائف البعيدة
والقربية تخرتق الأذان
وت��دب الرعب يف قلب من
يقف �أو ينتظر �أح���د ًا �أو
يحاول الو�صول �إىل املكان
ال��ذي يريده ذل��ك الرجل
الواقف باب العيادة كان
يغني وي�ضحك  ..ويغني
وي��ق��ول ل��ل��زم��ان ارج���ع يا
زمان  ...قول للزمان ارجع
يا زم��ان ومي�ضى يف اجتاه
�شارع �صفد .
���ش��ارع ن��ح��ف  ...وبيت
عائلة مطر الذين كانوا يحملون معهم بلدة نحف ويقولون
نحف �أجمل و�أحلى القرى لأنها يف فل�سطني و�أهلها اُنا�س من
�أرق و�أح�سن النا�س لأنهم من فل�سطني ...ومن �أبرز وجوه
املخيم �أب��و ح�سني مطر ال��ذي كان من �أه��م امل�ؤرخني عن
الرتاث والعادات واملدن والقرى الفل�سطينية و�أحد وجهاء
املخيم التاريخيني ...
ك��ان وجيه مطر ي���أت��ي م��ن لبنان �إىل املخيم ليزور
�أقرباءه ويتحدث لهم ماذا عمل من �أجل نحف  ...القرى
املحيطة بها الطرق امل�ؤدية �إليها دورها ,املدار�س املوجودة
فيها دار ال�ضيافة البيارات  ...الأ�شجار و�أنواعها تاريخ
املواجهات مع الأع��داء امل�ستعمر الربيطاين وال�صهيوين
 ...كانت نحف عند وجيه مطر � ...أجمل الق�صائد و�أحلى
احلكايات  ...وعندما كان يخطب �أحد القادة يف جنوب
لبنان عن �إقامة الدولة الفل�سطينية  ...قال له وجيه
�...أتعرف نحف  ...قال له �سمعت عنها  ...قال له وجيه
نحف مثلها مثل �أي مدينة �أو قرية  ...فل�سطينية ...
يجب �أن نذكرها كما نذكر القد�س واخلليل ونابل�س ...
كل �شي يف فل�سطيني لنا جميعا ...والذي يتخلى عن �شرب
وك�أنه تخلى عن فل�سطني  ...هناك يف �أطراف بلدتنا نحف
مزبلة قدمية  ...يجب �أن تعود قبل كل الأرا�ضي واملدن
نحن ال نتخلى ولي�س من حق �أحد �أن يتخلى ,وال نتخلى
 ...املزبلة قبل البلدة ,نحن ال نن�سى �أر�ضنا وال نلعب
بالكلمات وال نخون التاريخ وال نن�سى من �ضحوا  ...ا�سكت
وقل �إن فل�سطني هي فل�سطني ولي�ست  67وال  ... 48وال
�سلطة وال حكم ذاتيا وال منظمة وال منظمات ,فل�سطني
هي �أر�ض احلكايات والأجداد والتاريخ املجيد من املقاومة
والكفاح الذي مل يتوقف ...

ثقافة
• نبيه ا�سكندر احل�سن
ت��راودين الأح�لام يف هجيع الليل ،حتملني �صوب
ع�شق يرت�سم �أمام ناظري ب�صمت ع�شق وهيام ،ف�أختار
ومي�ض جنمة ال�صبح ،كانت يف احللم يوما  ،و�أ�صبحت
حقيقة ح�ين ن��ق��رت الع�صافري خيوطها ،امل���ؤط��رة
عذاباتي القابعة كحنظلة يف كنه ذاتي ت�ساءلت:
 كيف يوافق امل��رء بني ع�شقني،وهو جريح حتىالنخاع ،و�سم الأفاعي يفوق رم�ضاء ال�شريان ؟
�أح�س�ست بخدر يلف ج�سدي ،وزواحف الأر�ض ت�أكل
قدمي ...فاهتديت ملزمار الق�صب ،نفخت يف جوفه
كعجوز هندي يتقن تروي�ض الأفاعي ...مل مت�ض �إال
دقائق حتى اجتمعت كل �أفاعي االر�ض ،وراحت تتلوى
�أمام �صومعتي ...ال �أدري كيف تناولت ع�صا مو�سى،
و�أخ���ذت �أطفئ امل��واخ�ير ...و�أم����رت الأط��ي��ار ببناء
�صومعة للع�شق يف غرة جنمة ال�صبح ،وفتحت كوة يف
رحم اجلدار ليدخل نور القمر ،ودعوت كل �آلهة الع�شق
لوليمة فرح يف معبد ع�شتار املطوق بال�سنابل البا�سمة
جلدائل ذكاء ،ف�أدركت �أن القمر يكره من يغتال �أحالم
ال�صباحات ...حتالفت معه ،لأجعل من ال�ضلوع �أغ�صان
�سنديان متجددة باملطر ،ومن م��داد �شرايني دماغي
�أ�شعل ال�شموع للعا�شقات يف حلظة التوق،و�أر�سم بطهر
الورد خارطة للكاعبات ت�ستعري �ألوانها من قو�س قزح.
ال�ضاحك من �أح�لام عيون مكتبتي القابعة بهدوء
�أح��رف �صبغت نهر الفرات لكن ب�صمت �صدى مزمار
يراق�ص الأفاعي .

حوار
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• �أحمد ع�ساف
 جمموعتك ال�شعرية الأخرية (�أول احلب�أول امل��ع��ن��ى) ���ص��درت ح��دي��ث��ا يف دم�����ش��ق ,ي��رى
البع�ض �أنها من �أميز جمموعاتك  .ما ر�أيك ؟
جمموعتي ال�شعرية (�أول احلب �..أول
امل��ع��ن��ى) ه���ي امل��ج��م��وع��ة ال�����س��اد���س��ة يل
والأخ�يرة وقد �صدرت الطبعة الأوىل عن
دار بعل بدم�شق  2016والطبعة الثانية
عن دار �أم��ل اجلديدة  2017وكما ذكرت
�أن���ت �إن��ه��ا متميزة �إىل ح��د م��ا ع��ن بقية
�إ�صداراتي ال�سابقة لي�س فقط يف كتابة
الق�صيدة الق�صرية و�إمنا بتناولها ملو�ضوعة
(احلب) الذي ال ينطلق من ر�ؤية تقليدية
�سائدة ,و�إمنا من ر�ؤية وجودية له ,فاحلب
يولد مع والدة الإن�سان كما املوت �أي�ضا يولد
معه ويبقيا يف حالة جدال دائم من �أجل
ا�ستمرارية احلياة ,,وهنا احلب هو املقاوم
الرئي�س للموت ومل��ا ي��واج��ه الإن�����س��ان من
عقبات وانتكا�سات ب��دء َا من ق�صة هبوط
�أبونا �آدم  .كما �أن املجموعة ت�ضمنت ق�صائد
لي�ست انعكا�سا للواقع �أو انعكا�سا للجانب
الذاتي و�إمن��ا هي نتاج توحد كياين ولهذا
جند فيها انزياحا لغويا وا�ستخدامات غري
تقليدية ,كي ت�ستوعب ما يحدث من �أو�ضاع
م�أ�سوية كبرية يف حياتنا اليوم وخ�صو�صا يف
مواجهة قوى الإرهاب والظالم.

 �صدر لك يف دم�شق العديد من �أعمالكال�����ش��ع��ري��ة��� ,ش��ارك��ت – وم��ازل��ت – ت�����ش��ارك يف
العديد من الأما�سي واملهرجانات يف دم�شق,
ماذا عن دم�شق لديك ؟
نعم ..دم�شق وقعها خا�ص يف �أعماقي,
�ألي�ست هي عا�صمة الت�أريخ العربي ك�أختها
بغداد ..وعا�صمة العروبة و�صمودها ,فانا
يف كل زيارة لدم�شق �أتنف�س عبق يا�سمينها
ف�إين �أتنف�سها حبا و�شعرا وفكرا و�صمودا,
فمنذ عام  2003وان�أ �أزورها كل عام �سواء
كانت زيارات خا�صة �أو �ضمن وفود ثقافية
و�سيا�سية وخا�صة يف ال�سنوات ال�ست التي
خلت للت�ضامن مع معها وهي تواجه عا�صفة
الإرهاب والظالم بكل �شموخ و�إباء ,ويف كل
زي��ارة ت��زداد ثقتي بانت�صارها املحتم على
الأع���داءا ف�أنا م�ؤمن جدا بانت�صار �سوريا
و�صمودها هو انت�صار للأمة العربية على
كل امل�شاريع اخلبيثة التي ت�ستهدف وجودها
وكرامتها ,و�ستبقى دم�شق قبلة الأدب��اء
واملثقفني وك��ل الأح���رار وقلعة العروبة
ال�شاخمة ,وق��د كتبت ع��دة ق�صائد بحب
دم�شق و�صدر يل ثالث جمموعات �شعرية
يف دم�شق و���ش��ارك��ت يف ع��دد م��ن ال��ن��دوات
الفكرية والأم�سيات ال�شعرية فيها ويل فيها
�أ�صدقاء كرث من الأدباء والكتاب وغريهم
أكن لهم كل املحبة واالحرتام
و� ّ
حينما
دم�شقية
يا�سمينة
تويج
ٍ
ٍ
�أت�أ ّمل َ
كم �أزدري تيجان امللوك

مهما امتلك الناقد من
مقدرة وح�سا�سية فنية
ومعرفية فهناك مناطق
تبقى يف الظل و يتعرث
الناقد �أحيانا يف الولوج
�إليها.
 م��ه��رج��ان امل��رب��د ال�����ش��ع��ري ,م���اذا �أ���ض��افلل�شعر يف الوطن العربي؟
م��ه��رج��ان امل��رب��د ال�����ش��ع��ري ه��و تقليد
ثقايف رائ��ع يقام كل ع��ام يف ال��ع��راق منذ
�أواخ���ر ال�ستينيات ,ك��ان مبثابة تظاهرة
ثقافية عربية بامتياز فمن خالله يتم
التوا�صل ب�ين الأدب����اء ال��ع��رب لي�س على
امل�ستوى التعرف ال�شخ�صي و�إمن��ا التبادل
الثقايف واحلواري بينهم ,من خالل �أما�سيه
ال�شعرية والندوات الفكرية والنقدية التي
هي �ضمن برناجمه املعهود مما ي�ساعدنا يف
ا�ست�شراف معامل احلياة الثقافية يف البلد
حد ما وتعميق هاج�س
العربي الآخر �إىل ٍ
االطالع والتعرف �إىل نتاجاتهم الثقافية
والأدب���ي���ة ,ول��ك��ن ه���ذا التقليد الثقايف
انتابه اخللل وال�ضعف بعد � 2003أي بعد
االحتالل الأمريكي للعراق  ,ف�أ�صبح منربا
ي�ضم عددا من �أن�صاف ال�شعراء با�ستثناء
البع�ض طبعا والدعوات �إليه مل تكن ب�شكل
مو�ضوعي نابع من قيمة ه��ذا الأدي���ب �أو
ذال��ك والعتبارات خا�صة معروفه بعيدة
عن التقييم الأدب���ي والثقايف ولهذا جند
�أعداد من يحملون �صفة �شعراء �أو �شاعرات
�سواء من العراق �أو من خارجه وهم �أبعد م
يكونون عن ال�شعر والثقافة على عك�س ما

املربد مبثابة تظاهرة
ثقافية عربية بامتياز فمن
خالله يتم التوا�صل بني
الأدباء العرب لي�س على
امل�ستوى ال�شخ�صي و�إمنا عرب
التبادل الثقايف واحلواري.

كان عليه �سابقا قبل االحتالل حيث يح�ضر
كبار الأدب��اء العرب ومن خمتلف �أقطارة
مما مينح املهرجان قيمة ثقافية و�سيا�سية,
وال ب��د م��ن ال��ق��ول �إن امل��ب��دع ال ت�صنعه
املهرجانات وكرثة الن�شر يف هذه املجلة �أو
تلك ال�صحيفة ,فالإبداع حالة خا�صة به
وبكينونته.

 بعد كل �أعمالك الإبداعية ,هل قلت كلما لديك؟
�إن القول ب�أين اكتفيت مبا قلته ومل يعد
يل �شيئ �أق��ول��ه يف كتاباتي الأدب��ي��ة ,هو
مغالطة منطقية جدا ,فالإبداع ال يتوقف
هو كالنهر ي�ستمر يف جريانه �إذا ما �أعاقته
الطفيليات التي تنمو على ال�ضفاف ,فما
دام��ت احل��ي��اة م�ستمرة واملتغري احلياتي
م�ستمر ف��الإب��داع م�ستمر �أي�ضا ,ف���إذا قلت
ما لدي من ر�ؤى و�أفكار و�أحا�سي�س يعني �أن
احلياة تتوقف عن اال�ستمرار ,بالن�سبة يل
فهناك الكثري الذي مل �أطرحه يف كتاباتي
و�أنتظر الفر�صة واملناخ امل�شجع لها .

 هل نالت �إبداعاتك حقها من الإعالم ,يفالعراق �أو يف باقي البلدان العربية ؟
كتب عن نتاجي ال�شعري عدد من النقاد
العراقيني وبع�ض النقاد من �سوريا وتون�س
واملغرب وفل�سطني ,لكن العراقيني ي�شكلون
الن�سبة الأك�ث�ر ع���ددا ,فمنهم م��ن تناول
ديوانا كامال ومنهم من تناول ق�صيدة �أو
عدد ًا قليال من الق�صائد ولكل ناقد منهجيته
اخلا�صة بالنقد ور�ؤاه و�أف��ك��اره النقدية
وكذلك ح�سا�سيته الفنية والنقدية جتاه
هذا الديوان �أو تلك الق�صيدة� ,أما م�س�ألة
�إعطائها حقها يف النقد فهذا �أم��ر يكاد
�أن يكون متفاوتا بني هذا الناقد �أو ذاك
انطالقا من �أن التجربة ال�شعرية ال ميكن
الإح��اط��ة بها متاما فمن ال�صعوبة مبكان
الو�صول �إىل معرفة كل تفا�صيلها وخفاياها
و�أ���س��راره��ا مهما امتلك الناقد من مقدرة
وح�سا�سية فنية ومعرفية فهناك مناطق

تبقى يف الظل �أو يتعرث الناقد �أحيانا يف
الولوج �إليها ,وهنا ال بد من القول �إن قلة
النقاد ال��ع��رب يف ت��ن��اول نتاجي ال�شعري
هو ع��دم و�صول الكتاب املطبوع يف �أغلب
�أقطار الوطن العربي �إىل بقية الأقطار
العربية ,ويف ال�ش�أن هناك عدد من النقاد
والأدب�����اء ال��ع��رب يت�صلون ب��ي ويطلبون
دواويني ال�شعرية لأنها مل ت�صلهم ,,وهذا
خلل يف ت�سويق الكتاب �إىل القراء العرب
وامل�ؤ�س�سات القائمة عليه.

 ما هي الطقو�س يف كتابتك للق�صيدة ؟لكل �شاعر طقو�سه اخلا�صة يف الكتابة,
بالن�سبة يل �أج��د الق�صيدة ويف كثري من
احلاالت هي التي تداهمني,فتبد�أ بفكرة �أو
�صورة �شعرية �أو عبارة وقد ا�سرت�سل فيها
يف وقت ق�صري ف�أجد الق�صيدة قد اكتملت,
ويف �أحيانا �أخ��رى ينتابني حالة طارئة
الن اتركا �إىل يوم �أو �أ�سبوع و�شهر و�أكرث
ف�أكتبها ,وال بد من �أن اذكر لك �شيئا وهو
�أين حينما تكتمل الق�صيدة �أجد نف�سي يف
ذروة الفرح واالن�سجام مع الذات واحلياة
وك�أين �أفرغت حمال ثقيال من كاهلي� ,,ألي�س
ال�شعر هو خلق حالة التوازن مع احلياة ,لكن
�سرعان ما يتبدد هذا الفرح �أو هذا التوازن
ليعود القلق والتفكري لتبد�أ من جديد .
 �إىل �أ عامل يطمح ال�شاعر طالل الغوار؟�إنا �شاعر عربي من العراق� ,أ�ؤمن بالإن�سان
و�أ�ؤم��ن بعروبتي التي هي هويتنا اجلامعة
لكل �أب��ن��اء ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ,ال���ذي جتذر
حبه يف دمي منذ الطفولة ليبد�أ من ذرة
تراب وميتد لي�شمل كل هذا الوطن الكبري
املمتد كاجلرح ..ولهذا يحزنني وي�شغلني
ما يحدث فيه اليوم من قتل وت�شريد وفنت
طائفية وتهجري على يد �أعداء الأمة وقوى
اجلهل والتع�صب والظالم ,ولهذا اطمح بكل
�إميان �إىل عامل متناغم مع الروح وهواج�سها
الإن�سانية ,عامل من املحبة وال�سالم
وان تتوحد الإرادة لتن�شد م�ستقبل
هذا الإن�سان العربي يف احلرية والكرامة
ويفتخر ب�أدائه الإن�ساين اخلالق.
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�آخر قرى على الأر�ض..

•ت�أليف :كري�ستان غرينيه•
ه��ذا العامل مثل بقية ال��ع��وامل ,فقد
تدمر وتق ّو�ض.
والرجل لي�س متام ًا كما تعنيه هذه
الكلمة ،ه��و لي�س حق ًا كائن ًا ب�شري ًا،
ولكنه كائن من املجرات الأخرى..
حطّ ت املركبة الف�ضائية فـي احلال
ف��وق �سطح الأر���ض املفحم ،وخ��رج هذا
الكائن من املركبة ودا���س الأر����ض املدمرة
املحروقة وهو الآن كوكب ميت..
لقد جاء من بعيد ،بعيد ج��داً ،من نظام
�شم�سي ي�شبه النظام ال�شم�سي لكوكبنا ،ذلك
النظام يدعى بالنظام (اجل�يري) يقع فـي
و�سط الكون �أو املجرة..
منذ �سنوات ح�سب نظامنا نحن فـي كوكب
الأر�ض ،ولكن ح�سب نظامهم ال ندري كم ،لأن
الوقت هناك يح�سب بطريقة خمتلفة ،ومنذ
�سنوات هناك علماء الفلك ،فقد ر�صدوا �شيئ ًا
غريب ًا فـي املجرات الأخرى ،ك�شفوا �أن هناك
جنم ًا جمنون ًا ،جنم ًا �سيموت احرتاق ًا وينتهي
فـي رم�شة ع�ين ،و�سي�صبح كوكب ًا حمرتق ًا
تلتهمه النريان من كل مكان ،هذا احلدث مل
يفاجئهم ،فهم ير�صدون الكواكب منذ زمن
بعيد ،وي�شاهدون الكواكب حت�ترق ،ولي�س
لديهم �أي و�سيلة فـي �إيقاف هذه الكوارث..
حقيقة مل يكن له�ؤالء (اجل�يري�ين) كما
ميكن �أن ندعوهم ن�سبة للنظام ال�شم�سي
اجل�ي�ري احل��ل��ول العملية لإي���ق���اف ذل��ك،
ولكن بعد �سنوات من البحث والعمل اجلاد
ا�ستطاعوا �أن يجدوا طريقة فـي احلد من
حدوث تلك الكوارث م�ستقب ً
ال ..وعند ذلك
ر�صدوا ذل��ك الكوكب املجنون وه��و كوكبنا
ك��وك��ب الأر�����ض وه��و فـي طريقه لالنهيار
والدمار..
لقد اخرتعوا طريقة عمالقة ..وقد مت
تطبيقها على ثالثة كواكب مر�شحة لالنهيار
واالحرتاق والدمار..
هذه الطريقة يجب تطبيقها ب�شكل فوري
على ال��ك��وك��ب وتتلخ�ص ب��اخ�تراع فقاعة
عمالقة وقذفها باجتاه ذلك الكوكب ،فقاعة
تطلق ب�شكل �صدفة ال على التعيني �إىل �سطح
ذلك الكوكب ،وهكذا تغطي الفقاعة م�ساحة
وا�سعة من �سطح الكوكب ،وكل �شيء يقع فـي
هذا الفخ وه��ذا احليز يتم جتميده ويبقى
حممي ًا لزمن بعيد..
وهكذا مت �إر���س��ال الفقاعات قبل انهيار
الكواكب على �سطحها..
وكانت النتيجة �أن تلك الأماكن جتمدت،
ومل ي�صبها الدمار واالحرتاق..
وظلت كما هي حلظة التجمد ،وفـي نهاية
الكارثة ،مت �إح�ضار تلك الكواكب �إىل حميط
النظام ال�شم�سي الذي ي�سمى (اجلريي) ومت
فح�صها ,وم��اذا فـي داخلها ،وم��اذا حتتوي،
�أغلب الكواكب ،كانت حتتوي الغاز املجمد،
على امليتان املجمد ،وعلى احلديد..
ول��ك��ن امل��ف��اج���أة ك��ان��ت فـي ذل��ك الكوكب
الوحيد الذي يحتوي على حياة متطورة..
وهناك كواكب حتتوي حميطات متجمدة،
�أ�سماك �ضخمة جممدة ،لكن الكوكب الذي
�أثار ف�ضولهم هو كوكبنا كوكب الأر�ض..
ك��ان رج��ل الف�ضاء (اجل�ي�ري) منده�ش ًا،
وقلق ًا من ال�برد ال�شديد والظالم الأب��دي،
لقد ك��ان �ضجر ًا من املهمات ال�سابقة التي

أدب من العالم

•ترجمة :عو�ض الأحمد
كانت من دون معنى ،لكن هذه املهمة �شيء
�آخر بالن�سبة له و�شيء غري ع��ادي ،ويبد�أ
بامل�شي �إىل داخل الفقاعة ،يجتاز احلدود
فـي ال��ظ�لام مبا�شرة ،يالحظ جم��رى نهر
جممد يعك�س �شيئ ًا مثل الهالل� ..إنه القمر
فـي تلك الليلة ك��ان ه ً
�لاال ،نعم حتى املاء
كانت حتتفظ بالذاكرة .وك��ل �شيء حتى
�ضوء القمر..
على �ضفاف النهر ت�صطف الأ�شجار وعلى
اجلانب ا لآخر جند حقول الكرمة وع�شرات
املنازل املرتا�صفة مع بع�ضها وبد�أ يفكر:
 يوجد فـي هذا العامل �سكان ،ونحن بهذهالفقاعة �أغلقنا كامل القرية..
ي��ب��د�أ مب��راق��ب��ة الأج��ه��زة ال��ت��ي يحملها
ويقوم بت�شغيل �آلة الت�سجيل ال�صغرية ويبد�أ
بالتعليق عما يراه..
من دون �شك ،هذا الكوكب كان فيه �أنا�س
�أو كائنات ح�� ّي��ة متطورة وذك��ي��ة ،واجل��و
يحوي على الأوك�سجني ،واحل��رارة لطيفة
وهناك القليل من الرطوبة ،وه��ذه املنازل
هنا وه��ن��اك ���ش��اه��دة على وج���ود كائنات
(حية) هذه الكلمة لي�ست هي املق�صودة ،مل
تعد هناك حياة هنا..
يتوغل (اجل��ي�ري) فـي ���ش��وارع القرية
الفارغة متام ًا ،ال يوجد �أحد فـي ال�شوارع
���س��وى ال�����س��ي��ارات امل��رك��ون��ة ب�شكل حكيم
وعقالين ،بر�أيي ،لقد كان الوقت لي ً
ال عندما
ت�شكلت الفقاعة فوقهم� ،آه ...هذه الفتة
�إعالنية بفك رموزها ،والأح��رف املكتوبة،
كان مكتوب ًا عليها (لوفليك�س) ومن بعدها
ب���د�أت م��ن��ازل القرية املبنية م��ن احلجارة
ال�صلبة ،ويدخل �إىل �أول منزل ويخاطر،
لقد ظلَّ جامد ًا لفرتة ق�صرية ،وهو ي�شاهد
هذا املنظر املده�ش ،كان هناك طاولة طعام
حولها يجل�س ثمانية �أو ع�شرة �أ�شخا�ص
يبدو �أنهم فـي حالة من ال�سعادة والبهجة،
وهم يتحدثون� ,أو رمبا ين�شدون �إنها طاولة
ف��اخ��رة ،وي��وج��د عليها �أط��ع��م��ة خمتلفة
و�أ�شربة..
وفـي هذه الأثناء رغب اجللو�س بينهم،
كما ل��و �أن��ه مدعو مثلهم �إىل الع�شاء ..يا
لها م��ن ط��اول��ة ع��ام��رة ،يبدو �أن��ه��م �سعداء
جداً ،فـي تلك اللحظة عند التجمد تعابري
وجوههم تدل على ذلك ،وعلى امل�شاعر التي
ميكن متييزها من خالل اخليوط والعالقات
�شدة
الوا�ضحة من م�شاعر الود واحلب ومن ّ
تلك امل�شاعر ب���دوا مائلني ع��ن الكرا�سي
وب�أيديهم الك�ؤو�س فيها �شراب جامد..
يت�ساءل مل��اذا ه���ؤالء الأح��ي��اء �أو الذين
ك��ان��وا �أح��ي��اء فـي ه��ذه الو�ضعية املرحة
املبهجة وال�سعيدة ،هذا ال�شعور يبعث على
احل�سد والغرية.
ويدون ت�سجيالته �إنه هناك بالقرب منهم
كانت �شجرة حتتوي على الكثري من الثمار
الغريبة امللونة واملتنوعة..
ولي�س بعيد ًا يوجد بالقرب من املدف�أة
جت��وي��ف �صغري مثل (امل��غ��ارة) فـي داخله
توجد �أ�شكا ً
ال ومتاثيل �صغرية ،البع�ض منها
تقف على �أربعة قوائم وفـي الو�سط هناك
مهد �صغري يوجد فيه طفل ر�ضيع..
ومن �أجل �إنهاء تقريره (اجلريي) يدخل
�إىل منزل �آخ��ر حيث يجد ال�شيء نف�سه

الذي ر�آه فـي املنزل ال�سابق ،نف�س الأحداث
وامل�شاهد ،هنا فـي هذا الو�ضع يعلن ويعلق فـي
التقرير:
 ك��ل �سكان ه��ذا ال��ع��امل لهم الطقو�سوالعادات املعي�شية نف�سها وهي عادة وحيدة
عند اجلميع..
ف��ج���أة ي�لاح��ظ ع��ل��ب�� ًا م��و���ض��وع��ة �أ�سفل
ال�شجرة امللونة مثل التي ر�آه��ا فـي املنزل
ال�سابق..
 �أوه ...بع�ض املدعوين ال ي�أكلون ،رمباهم ين�شدون �أو يغنون �أو يبكون والبع�ض
ج��ام��دون ال يتحركون وه��م يقومون بفتح
العلب الغام�ضة..
يدخل (اجلريي) �إىل ع�شرة منازل ،وفـي
كل مكان يجد الطقو�س والعادات نف�سها..
ولكن بطريقة خمتلفة ...مث ً
ال فقد وجد
ام��ر�أة م�سنة جتل�س وحيدة تتناول الطعام
و�أمامها �شا�شة قائمة الزوايا غريبة ال�شكل
ولكن هناك �أي�ض ًا نف�س ال�شجرة..
 فـي الليل هناك النا�س �أو الأحياء �أوالذين كانوا �أحياء ال ينامون ،لكن يحتفلون
دائ��م�� ًا فـي ال��ل��ي��ل ،وي��وزع��ون على بع�ضهم
الهدايا فـي العلب وهم �سعيدون جد ًا بذلك..
بعد الك�شف عن �أغلب املنازل ،توجه الزائر
بناء لي�س كبقية املنازل،
نحو بناء وا�سع جد ًا ً
�إنه وا�سع وعال وهو ي�شرف على القرية كلّها،
ومبجرد الدخول �إىل القاعة الكبرية جتمد
فـي مكانه لر�ؤية ح�شد من الأحياء �سابق ًا
متجمدين فـي �أمكنتهم ،ويهم�س فـي �آل��ة
الت�سجيل..هنا �أي�ض ًا مكان احتفايل لكنه
كبري جداً ،فـي املقدمة هناك �أحد ما يرفع
ك�أ�سه للح�شود و�أظن �أنهم يقدرون باملائة..
كان بع�ضهم يجل�س والبع�ض الآخر يجثون
على ركبهم ،واالنطباع العام كما يبدو على
وجوههم ،البهجة وال�صفاء واجلدية والنقاء

الداخلي..
ال يعرف (اجل�يري) هنا الكلمة املنا�سبة
لهذا احلدث..
 �أق�سم ب�أنهم مازالوا �أحياء� ،إنهم فع ًال
كذلك ،ياللروعة ،هذه الوجوه التي تبدو
مليئة باحلياة والعنفوان� ،إنهم خالدون فـي
ذلك امل�ساء الأبدي..
كان (اجلريي) حائر ًا فـي كيفية �صياغة
التقرير ،و�أم�ضى �ساعات و�ساعات فـي �صياغة
اخلامتة ،وهو يحاول الدخول �إىل �آخر منزل
حيث يتوقف بالقرب من طاولة م�ستديرة
ذات ثالثة �أرجل ،بجانب �صندوق ويعلن فـي
كل مكان حيث ذهبت ,وج��دت الآل��ة نف�سها
وحتمل العالمة والأرقام ذاتهما. ..
ولكن مل �أفهم ماذا تعني وماذا تعمل� ،أجهل
متام ًا �إذا كانت هي مهمة ج��داً� ،أم ال ،ماهي
هذه الآلة التي تظهر على ال�شا�شة..
�إذاً ... ،ال��ذي �أت��ى م��ن بعيد بعيد ج��د ًا
يدون:
 بكل عناية ودرا�سة وحتقيق ،الأرق��امالتي كانت مدونة على ال�شا�شة كانت تدل:
 على حلظة و�ساعة التجمد فـي املتحفالكوين الكبري� ،إنه �آخر قرية على الأر�ض
وهي تظهر التايل:
 24ك��ان��ون الأول ع��ام  2000منت�صف
الليل
•كري�ستان غرينية :ولد يف عام ،1945عمل
مدر�س ًا ثم �صحافي ًا وكاتب �سيناريو يف ثالثني
�سنة املا�ضية ،ن�شر عدّ ة �أبحاث ونحو خم�سني
عم ًال يف ال��رواي��ة والق�صة الق�صرية والق�صة
الطويلة متزوج وله طفالن حيث ك ّر�س حياته
للكتابة.

أعالم
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غ�سان عكل

•رمي احلم�ش
ا�ستطاع الت�شكيلي غ�سان عكل من خالل
معار�ضه الفردية وامل�شرتكة تقدمي عامل
ف��ن ّ��ي ج��دي��د لع�شاق ال��ف��ن��ون الت�شكيلية
الباحثني عن �أف��ق جديد ،وطلة جديدة،
بتقنية عالية ،و�إخ��راج جمموعة جديدة
من �أعماله الفنية ب�أ�سلوب معا�صر يقرتب
من التعبريية التجريبية ,والتي يتعمق
ف��ي��ه��ا مب��دل��ول �إن�����س��اين ي�����ض��ع امل��ت��ل��ق��ي �أم���ام
ا�ستهداف حقيقي للإن�سان بحاالت خمتلفة
لت�شكيل ر�ؤيته اجلمالية وحريته يف اخللق
والإب����داع بطريقة خا�صة يف �إي��ج��اد لوحة
ت�شكيلية ذات م�سحة �شاعرية وفل�سفية تعرب
يف كثري من الأحيان عن �أحا�سي�س وجدانية
كالفرح,احلزن ،اخلري,ال�شر ،وال�سكينة التي
تخلق من فنها فن ًا لتطرح الأ�سئلة ،فتتنا�سل
التف�سريات والت�أويالت كلما و�صلت �إىل خط
النهاية بد�أت امل�سري من جديد باجتاه املحال
وامل�ستحيل.
غ�سان عكل الت�شكيلي القادم لل�ساحة الفنية
بعزمية م��ل���ؤه��ا ال��ط��م��وح والتطلع ل�ل�إرت��ق��اء
بتجربته الفنية املميزة ,يقول :ال �أنتمي ل ّأي
مدر�سة ولكن الأ�سلوب امل�ستخدم بلوحاتي
التعبريية التجريدية ـ اعتمدت فيه على
العالقات الإن�سانية وامل�شاعر والأحا�سي�س
املختلفة بطريقة تريح النظر لعني املتلقي
جتعل من اللوحة ر�سالة �إىل املتلقى فرد ًا كان
�أو جمتمع ًا �أو عامل ًا.
بقي الت�شكيلي عكل بالرغم من م�شاركاته
ال��ع��دي��دة يف امل��ع��ار���ض الفنية حمافظ ًا على
�أ�سلوبه الفطري ،وتعامله مع اللوحة بحاالت
من ال�صدق الفني املبدع ،وحماوالته املتكررة
يف �أن يخلق �أ�شكاال غري م�ألوفة تثري انتباه عني
املتلقي ملوقفه وفل�سفته يف الدفاع عن حرية
الإن�سان ,وتوظيفها ب�شكل مدرو�س يف دائرة
التجريب والبحث الذي يقود الفنان �إىل جتارب
جديدة وتقنيات متعددة تت�سم كلها باملغامرة
اخل�لاق��ة ،بالرغم م��ن ع��دم ت�شبثها املطلق
ب�أ�سلوب واحد �إمنا تنفتح على �أفق اال�سرت�سال
يف البحث عن روح اللحظة الإبداعية لي�ستغلها
بوعي لت�شكيل تداعيات اجل�سد �إذ ي�ؤ�س�س
لعالقة متوازنة بني اللوحة ومتخيل املتلقي
فال تبتعد كثري ًا يف جتريد اجل�سد بل ترتكه
كتلة وا�ضحة ي�أخذ مركز االنتباه يف تكوين
اللوحة وتكرره ب�أ�شكال متعدده حتمل الهم
ذاته وبكثافة على �سطح اللوحة املزدحم بكل
التعرجات والإ�ضافات التقنية لي�شكل كتلة
ترتفع عما يحيط بها يف م�سعى خللق توازن
متنافر بني تلك الأ�شكال الآدمية ومايحيطها،
�أي �إنها تتخذ من املادة اخل�شنة و�سيط ًا جمالي ًا
�إيحائي ًا معرب ًا عن ذات الإن�سان وك�أنها تقدم لنا
ظالل ذواتنا م�شخ�صة بتعبرييتها فهي جتتهد
يف تقدمي اجل�سد مرتاكما ً بهمومه واقف ًا يف
مواجهة مايحيط به  ،ليعلن �صرخة وجوده
الأزيل ال��ذي لن ينطم�س رغ��م كل ما يحيط
به من ا�ستالب �إنها �صرخة �إن�سان ي�سبح يف
ف�ضاءات متعددة الألوان ،تعك�س عمق الفراغ
املحيط به وتناق�ضاته فخطوط الفنان احلادة

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
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وم����ف����ردات����ه����ا
ال����ب���������ص����ري����ة
ت����ت����م����اه����ى م��ع
احل����دة اللونية
العاك�سة ل��روح
االن�������ف�������ع�������ال
الإب���������داع���������ي
ال�������ذي ي���ق�ت�رب
م�����ن ال���ع���ف���وي���ة
امل�����خ�����ت�����زل�����ة
وم������ف������ردات������ه
امل�������خ�������ت�������ارة
م�����ن ال�����واق�����ع,
والت�شكيل �أحيان ًا
ت���ع���ت���م���د ع��ل��ى
مفردتي اجل�سد
والف�ضاء الوا�سع
لت�شعر املتلقي
ب�أن ما حولنا من
ات�����س��اع وح��ري��ة
ه�������ي م����ق����ي����دة
بالفعل بحركة
الإن���������س����ان ومل���ا
كان الفنان يعي�ش معاناة غربتها فقد انعك�س
ذل��ك جلي ًا على لوحاته  ،وذل��ك �أم��ر مفهوم
كون الفنان هو عاطفة وانفعال وما الفن �إال
�أداة للتعبري م�ستخدم ًا اللون البني وتدرجاته
م�ستقي ًا ذل��ك م��ن بيئة مدينته دي��رال��زور
وطبيعتها ال�صحراوية �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام
لون ال�شم�س الأ�صفر مع تدرجات الربتقايل,
انه لون الهدوء ،وال�سفر البعيد ،لون الطبيعة
يف �أول التهجي حني تقتب�س
م��ن ال��ق��در �سحنته الربية
التي تتلألأ ،بعيد ًا كال�سراب
ف��ي��رى يف ت���ل���ك الأل�������وان
ب�أنواعها ر�سالة �إىل العامل,
كذلك اعتمد غ�سان عكل
على قوة اخلط وح�ضوره,
ف��ن��ج��ده ي���ح���دد ال�����ش��ك��ل
ال���ع���ام ل��ل��م��ر�أة بخطوط
����س���وداء ���س��م��ي��ك��ة ..ج��ادة
ولينة تفاقم م��ن ال�شعور
بالتعاطف م��ع ه��ذه امل��ر�أة
احل��زي��ن��ة ليقدم وجوه ًا
ل��ي�����س��ت وا���ض��ح��ة امل��ع��امل
تظهر احل��ال��ة الداخلية
ل�ل�إن�����س��ان ال��ت��ي تتخطى
الكثري من الهموم الإن�سانية
ومالب�سات الواقع اليومي،
ح��ي��ث ي��ج��ع��ل ال�����ش��خ��و���ص
ت�سبح مع ج��دارات احلرف
وال��ل��غ��ة والكتلة وال��ف��راغ
والتكوين ،وبالتايل ي�شكل
م�شهد ًا �إن�����س��ان��ي�� ًا يف �إط��ار
العمل الإب��داع��ي حم��او ًال
خلق م�بررات االده��ا���ش يف

االنتقال من حيثيات العمل املدرو�س فني ًا من
جميع النواحي �إىل �صيغة العمل التلقائي
الذي يقرتب من احل�س الطفويل.
وهنا ظهرت الهوية ال�شخ�صية يف �أعمال
العكل التي �أعطت للفنان اال�ستقاللية التي
متيزه عن باقي الفنانني الآخرين يف امللم�س
والتكوينات وا�ستخدام اللون ،وخا�صة الألوان
ال�شرقية احل��ارة التي تعرب عن عواطف هذا
ال�شرق ،وهذه جتربة جادة ت�ستحق الوقوف
عندها لأنها تعطي حوار ًا ب�صري ًا بني اللوحة

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

واملتلقي ملا تت�سم من تلقائية وعفوية  ،وب�ساطة
يف الأداء ،وتعقيد يف الفكرة املب�سوطة على
م�سطحات ذات م�ضامني فنية ت�شكيلية ترت�سم
يف ظاهرها احلروب ،ويف عمقها قدرة الإن�سان
على الوقوف دائم ًا يف وجه كل خراب تت�سبب
ب��ه الأي����دي امل��م��دودة �إن لل�شر يف مفهومها
املنف�صل �أو للخري يف مفهومها الباطن كيد �إن�سان
يهدف �إىل منح الإن�سانية اخلري واجلمال.
يقول عن �أعماله� :أن تكون ر�سام ًا ت�شكيلي ًا،
ذلك يعني �أنك متتلك لغة ثانية تعرب بها عن
نف�سك اجتاه الآخرين ,فاللوحة التي حتمل
قواعد عميقة ,وتدعو لفكرة معينة ,ولها روح
تعي�ش بها لتكون �أج��در ب���أن تبقى بالذاكرة,
وتفر�ض وجودها بني لغات العامل ,وي�ضيف:
ي��رى البع�ض �أن وظيفة الفنون ب�شكل عام
جمالية فقط� ،أم��ا �أن��ا ف�إمياين التام �أن للفن
وظيفة �أ�سمى من كل �شيء ،يف ع��امل ممتلئ
بالعنف ،التناق�ضات واالختالفات ،الفن هو
ال�شيء الوحيد ال��ق��ادر على مالم�سة جميع
النا�س على اختالفهم و�إ�ضافة معنى �إن�ساين
وجمايل.
الفنان غ�سان عكل من مواليد دي��ر ال��زور
 1973خريج ق�سم احلفر يف كلية الفنون
اجلميلة بدم�شق عام  1998و�شارك يف العديد
من املعار�ض اجلماعية ,وله معر�ضان فرديان
ويعمل مدر�س ًا ملادة الفنون اجلميلة وهو م�صمم
غرافيك  ,و�أ���ش��رف على العديد م��ن ور�شات
العمل باملركز الوطني للفنون الب�صرية ما وراء
اخلطوط والنور والألوان وما يريده الت�شكيلي
عكل يلخ�صه بالقول :ال ا�ستطيع �أن �أجيب عن
ما �أريده لأن خيايل ال ي�ستوعب ما �أريده ،كل
ما �أراه الآن �أن �أقدم و�أحاكي كل ما هو جميل
بهذه احلياة ،نور ,حب ,عطاء و�سالم.

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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•�أ.حممد حديفي

والت �ساعة مندم
قال جربان خليل جربان وا�صف ًا حال بع�ضهم:
�إن الأف��ع��ى التي ال ت�ستطيع �أن تخلع ثوبها
يف ف�صل الربيع تتهم الآخ��ري��ن بالعري وقلة
احل��ي��اء ،وال��ث��ور ال��ذي ال ي�ستطيع �أن يحطم
نريه يتهم الآخرين بالتمرد و�إ�شاعة الفو�ضى
يف املكان ،وهنا �أرى �أن الرجل حمق فيما قاله؛
�إذ ن�صادف يف حياتنا اليومية مناذج كثرية من
الب�شر ممن تنطبق عليهم ه��ذه املقولة ،و�إذا
�أردن��ا �أن نعطي تف�سري ًا دقيق ًا ومو�ضوعي ًا لهذا
ال�سلوك فعلينا �أن نبحث يف الدوافع والغايات
التي تدفع ببع�ض النا�س �إىل امتهان النميمة
�سلوك ًا يكاد يكون �شبه ي��وم��ي؛ �إذ جتدهم يف
املقاهي وال�شوارع وبع�ض الغرف املغلقة يعقدون
حلقات الذم والقدح؛ �إذ ال حديث لهم �إال �شتم
الآخرين باخلفاء ،والتقليل من �أهمية ما ي�أدونه
جتاه الوطن واملجتمع؛ حيث اجلميع يف ر�أيهم
فا�شلون ،ينق�صهم الكمال ،وتنق�صهم الو�سيلة،
و�إن��ه ملن امل�ؤ�سف حق ًا �أن جند ه��ذه الظاهرة
را�سخةً لدى بع�ض املثقفني �أو مدعي الثقافة؛
حيث كل منهم يدعي لنف�سه املعرفة والعلم بكل
يف �أو تطالبهم
رب ثقا ٍّ
�شيء ،وحني تدعوهم ملن ٍ
مب��وق��ف ي��ح��ت��اج��ه ال��وط��ن يف ه���ذه ال��ظ��روف
ال�صعبة والقا�سية التي متر بها �سورية يختلفون
�آالف احلجج والأعذار ،ويتوارون بانتظار فر�صةً
منا�سبةً لهم ملعاودة الكرة من جديد وموا�صلة
ال��ذم وال�شتم ،ومن اجلدير بالذكر ومن خالل
جتارب عديدة معهم امتدت ل�سبع �سنوات وهي
�سنوات احلرب على �سورية ف�إن مواقفهم هذه
ني على هذا الوطن وعلى كل من
نابعة من حقدٍ دف ٍ
يتغنى بثباته و�صموده ،فالذين �أعلنوا موقفهم
منذ �أن وُجهت الر�صا�صة الأوىل لقلب الوطن،
ورفعوا �أ�صواتهم عاليةً لك�شف امل�ؤامرة وت�سليط
ال�ضوء عليها كانوا الهدف وكانوا الدريئة لأمثال
ه���ؤالء ،و�إن��ه ملن الغرابة �أن تعلم ب���أن ه���ؤالء
جميع ًا تعلموا جمان ًا مبدار�س الوطن وجامعاته،
وتداووا جمان ًا مب�شافيه ،و�أر�سلوا ببعثات للتعلم
والتح�صيل يف بالدٍ �أجنبية على ح�ساب ميزانية
الوطن ،وهنا �ألي�س من حقنا �أن نت�ساءل :ما
الذي يريده �أمثال ه�ؤالء؟ هل هنالك من هدف
لهم �إال اال�ستقواء بالعدو ..عدو الوطن؛ على
الوطن و�أبنائه؟ ،وه��ل هنالك من تف�سري غري
�أنهم ارتهنوا لأعداء الوطن متنا�سني �أنهم قر�ؤوا

تاريخه العابق بالأجماد والبطوالت ،ومتنا�سني
�أي�ض ًا �أن ت��راب ه��ذا الوطن ُجبل ب��دم الآب��اء
والأج��داد مرات وم��رات ،ومتنا�سني كذلك �أنهم
ب�سلوكهم هذا �سيحتقرهم العدو قبل ال�صديق،
و�أن عدو الوطن ال يثق ب�أمثالهم من منطلق �أن
من يخن وطنه ال ي�ؤمن جانبه وال يتم الوثوق
به حتى من عدوه ،ف�أي �شيء يريدونه من خالل
و�ضع الع�صي بالعجالت ،وحماولتهم �إيقاف
م�سرية الوطن ونهو�ضه من جديد؟ ،يف تقديري
�أن �أمثال ه�ؤالء ال ي�ستحقون حمل هوية الوطن،
وال ي�ستحقون �أي�ض ًا �شرف االنتماء �إليه ،ولدي
�إميان قاطع ب�أن ظروف ًا ما حالت دون مغادرتهم
الوطن لاللتحاق باجلوقة اخلائنة التي غادرت
حدود الوطن وارمتت يف �أح�ضان �أعدائه ،وباعت
نف�سها رخي�صةً طمع ًا ب��الإق��ام��ة يف الفنادق
الفاخرة ،والعي�ش على موائد الآخرين مبا ال
يليق مبواطن �سوري نهل من م��اء ه��ذا الوطن
ال�صايف ،وا�ستن�شق هواءه الطاهر النقي...
يف تقديري �أي�ض ًا �أن ه���ؤالء ولأنهم يعي�شون
بيننا ،ويراقبون حركاتنا و�سكناتنا �أخطر
بكثري من الذين غادروا حدود الوطن ،و�أ�سفروا
عن نواياهم ال�سيئة ووجوههم القبيحة� ،إنهم
م��ن يُطلق عليهم ا�سم اخل�لاي��ا النائمة حيث
ينتظرون الفر�صة ال�سانحة ،والأوامر القادمة
واملوجهة �إليهم من �أ�سيادهم لالنق�ضا�ض على
قلب ال��وط��ن حم��اول�ين نه�شه ومت��زي��ق��ه ،ولكن
�آمالهم و�أحالمهم اخل�سي�سة حتطمت ومازالت
تتحطم على �أقدام اجلي�ش العربي ال�سوري الذي
�أثبت �أنه �صاحب حق و�أن �سورية كانت ومازالت
ع�صية على ك��ل الطامعني ب�أر�ضها وموقفها
ووجودها من م�ستعمرين وغزاة وعمالء لهم يف
داخل الوطن..
�سورية الآن اتخذت ق��راره��ا و�أ�صبحت قاب
قو�سني �أو �أدنى من قطف ثمار الن�صر و�إعالنها
دول��ةً نقيةً خاليةً من فلول الغا�صبني بعد �أن
حولت ترابها الوطني الطاهر مقرب ًة لوحو�ش
الأر�ض الذين قدموا من كهوف التاريخ �شاحذين
�أنيابهم ليلغوا بدماء ال�سوريني الآمنني الذين
ق��دّ م��وا ع�بر ال��ت��اري��خ �أروع الأم��ث��ل��ة بالت�آخي
والتعا�ضد ،و�سطروا �صفحات نا�صعات يف ال�صرب
وال�صمود وال�شجاعة والإب���اء ...ما من عاقلٍ
ي�شك ب���أن الأث��م��ان التي ُدف��ع��ت كانت باهظة

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
ومكلفة؛ ف��دم��اء ال�شهداء ال��ت��ي �سالت نقية
طاهرة فوق وهاد الأر�ض و�شوارعها و�سهوبها مل
تكن بال�شيء القليل ،و�آالف الأُ�سر التي �شردت
من بيوتها وهامت على وجوهها لنعي�ش بذلٍ
وعو ٍز وفاقةٍ على �أر�صفة مدن غريبة كانت �أكرب
من �أن تعد وحت�صى ،و�آالف املنازل التي دمرت
فوق ر�ؤو���س �ساكنيها تقف الآن �شاهدة وتنبئ
الناظر �إليها ب�أن الوحو�ش مرت من هنا ،والفاقة
والعوز اللذين عانى منهما املواطن ال�سوري طيلة
ال�سنوات ال�سبع املا�ضية تقدم الأمثلة ال�ساطعة
على �أن احليف الذي حلق بنا كبري ،وت�ؤ�شر �أي�ض ًا
�إىل �أن هذا املواطن وبالرغم مما كابده وقا�ساه
مل يفقد الأمل يوم ًا ب�أن ال�صبح �آتٍ ال حمالة ،و�أن
ال�شم�س �ست�شرق من جديد..
�إن ن��ظ��ر ًة فاح�صة مت�أنية ل�ساحات املعارك
التي يكتب فوقها �أبطال �سورية تاريخ املرحلة،
وتهافت الدول التي �أ�شعلت فتيل احلرب ومولتها
للق�ضاء على �سورية وال�سوريني لإعالن ف�شلهم
الذي منيوا به ،وك�سب ود ال�سوريني يعطي دلي ًال
قاطع ًا ب�أن ما �أريق من دم نقي طاهر فوق تراب
هذا لوطن مل يذهب هدراً ،ف�سورية الآن تفاو�ض
من موقع املنت�صر ومتلي �شروطها على الآخ��ر،
وقد علمنا التاريخ �أن من ينت�صر يف �أر�ض املعركة
هو من يقول كلمته يف املحافل الدولية ،ولأننا
انت�صرنا ومل يتبق �إال �أن نعلن ن�صرنا لي�سمعه
العامل ب�أ�سره ف���إن الكلمة الف�صل �ستكون لنا،
ولئن كان العدو ال�صهيوين الذي �أُ�سقط يف يده
الآن ي�سلك طريق اليائ�س عن طريق حقن ما
تبقى من م�سلحني وقتلة و�شحنهم و�إمدادهم
ب��الأ���س��ل��ح��ة ،ال ب��ل وم�ساعدتهم يف امل��ي��دان،
و�إلقاء �صواريخه باجتاه �سورية ف���إن ذلك ما
ي�سمونه بالنزع الأخري ،وعدونا الآن وعمال�ؤه،
وال�سائرون يف ركبه يف النزع الأخري...
�أم��ا املتحلقون يف مقاهي ال��وط��ن ،وال�شتامون
الذين امتهنوا النميمة وغيبة الآخرين فنحن
نعلم علم اليقني ب�أنهم يت�آكلون غي�ض ًا وحقداً،
ويجرتون خيباتهم ،ولأننا مل نعرف يوم ًا احلقد
وال تربيتنا البيتية جتيز لنا ال�شماتة ،فلي�س
�أق��ل م��ن �أن ن�شفق عليهم لأن��ه��م فع ًال مدعا ًة
لل�شفقة «وم��ا ظلمناهم ولكن ك��ان��وا �أنف�سهم
يظلمون».
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قيثارة العمر
«قيثارة العمر» باكورة ال�شاعر احلقَّة وقيم النبالة والفرو�سية.

ولوعتي ..وحنيني

���ص�لاح خ�����ض��ور مفعمة برائحة ���ش��ع��رٌ ع����ذب ي��ت��دف��ق بتلقائية

ومن ق�صيدة (بطاقة حب)

وعطرُ ُه مَزْ جُ وردٍ

ال���ب��راءة وال��ده�����ش��ة ،ت�ستعيد وفطرية �أ�شبه بال�سحر احل�لال،
ف��ردو���س��ه امل��ف��ق��ود وذك��ري��ات��ه يف يُغبَط عليها وحت�سب له يف �أول

ني
بالفلِّ  ..واليا�سم ِ

نختار:
فراقك ،ما �أعاين
ِ
�أعاين من

وحربهُ ..نَ�سْ غ عمري

وي�سري يف دمي� ،شوقٌ براين

ني
ينثالُ عَ برْ َ ال�سِّ ن ِ

فيك� ،ألطافاً ،و�أن�ساً..
و�أذكرِ ،

حم َّم ًال زفراتي

إليك ،دانِ
فليت القرب كانِ � ،

قريته اجلميلة «القطيلبية»� ،إ�صداراته.

متغني ًا عربها بالوطن ،ذائب ًا وجد ًا من �أجواء الديوان:
بكل مظاهر اجلمال يف الطبيعة

هذا �أنا ،فاقر�أوين

وامل�������ر�أة ،جم�����س��د ًا م��ع��ن��ى احل��ب

كتابَ حبٍّ  ،مُبني

الإن�����س��اين ال��ع��م��ي��ق ،وال�����ص��داق��ة

حروفه نب�ض قلبي

ومثق ًال ب�شجوين

منهمك ،وحيدٌ
ٌ
�أنا يف ال�ش�آمِ،
لقياك الثواين!
ِ
�أعدُّ لقرب

