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االفتتاحية

م�صر التي...
()5 – 4

�صورة اجلمهور املحت�شد �أم��ام �ست بوابات للدخول �إىل معر�ض القاهرة
ال��دويل للكتاب ملّا تزل ماثلة يف ذاكرتي ،و�ستبقى ،لأنها كانت ا�ستثناء من
جممل ما ر�أيت من معار�ض للكتاب يف غري عا�صمة عربية ،على الرغم من �أنني
ح�ضرت دورتني �سابقتني لهذا املعر�ض نف�سه من قبل ،وطوال نحو �أربعة عقود
من لهاثي وراء ما يعني الكتاب ومعار�ض الكتاب.
�أمام كلّ بوابة كان ثمة ،يف ّ
�صف طويل� ،أو "طابور" بتعبري الأ�شقاء يف م�صر،
املئات الذين ينتظر كلّ منهم دوره للدخول �إىل املعر�ض ،وخالل اللقاء مع مدير
املعر�ض علمت �أنّ متو�سط عدد الزوار كل يوم نحو مئتي �ألف ،و�أنّ متو�سطه يوم
العطلة ،اجلمعة �أو ال�سبت ،ي�صل �إىل نحو ن�صف مليون.
�صحيح �أنّ عدد �سكّان م�صر ،من �أبنائها فح�سب ،يزيد على ت�سعني مليون ًا كما
كانت ت�شري �إىل ذلك لوحة �ضوئية تعلو �أحد �شوارع مدينة ن�صر يف القاهرة،
و�أنّ عدد زوار املعر�ض ال ي�ستدعي الده�شة �إذا كان عدد ال�سكان كذلك ،ولكن ما
لي�س �صحيح ًا ما يرت ّدد من �أنّ الكتاب خ�سر جمهوره الذي كان قبل عقود ،و�أنّ
العربي الراهن مل يعد يقر�أ كما كان يفعل �أبا�ؤه و�أجداده ،ومن �أنّه� ،أي الكتاب،
ّ
ً
مل ي�صمد طويال يف تلك املواجهة التي فر�ضتها عليه و�سائل التكنولوجيا
احلديثة ،ومن ذلك ما ُ�س ّمي الكتاب الإلكرتوين ،ومنه �أي�ض ًا ما وفرته تلك
الورقي �إىل حيث يريد القارئ� ،أي عرب
الو�سائل من �إمكانات و�صول الكتاب
ّ
الت�س ّوق الإلكرتوين ،ومنه ثالث ًا ولي�س �أخري ًا فعاليات القر�صنة التي و�صلت
خمالبها �إىل �صناعة الكتاب� ،أي عرب ت�صويره �إلكرتوني ًا وت�سابق املواقع فيما
بينها على ا�ستقطاب جمهور وا�سع من القراء من خالل ذلك.
ال�صورة التي �صدّ رت بها هذا املقال تعني ،مما تعنيه� ،أنّ الكتاب ملّا يزل حاجة
بالن�سبة �إىل جمهور غري �صغري من املعنيني باملعرفة ،لي�س جمهور الباحثني
والكتّاب فح�سب ،بل� ،أي�ض ًا ،جمهور الثقافة باملعنى الوا�سع للكلمة .كما تعني �أنّ
مما يردده غري نا�شر من نقي�ض ذلك.
�صناعة الكتاب ملّا تزل بخري على الرغم ّ
يف الدورة التا�سعة والأربعني ملعر�ض القاهرة الدويل للكتاب بلغ عدد دور
الن�شر ال�سورية امل�شاركة يف املعر�ض مئة وع�شرين دار ن�شر ،وهو عدد يت�ضمن
�إ�شارتني� :أنّ احلرب على �سورية مل ت�ستطع النيل من �صناعة الكتاب فيها على
مما حلق بغري بنية حتتية و�أخ��رى فوقية من خ��راب وتدمري طوال
الرغم ّ
ال�سنوات ال�سبع التي م�ضت ،وعلى الرغم من تغ ّول �أثمان لوازم �صناعة الكتاب
ب�سبب احل�صار اجلائر على �سورية طوال تلك ال�سنوات� .أ ّما الإ�شارة الثانية
فهي �أنّ معركة الكتاب مع القوى ال�سالبة له مل تنتهي بهزميته ،و�أنّ �صموده
يف تلك املعركة �شكل من �أ�شكال �صمود �سورية نف�سها يف مواجهة القوى التي
�شاءت تدمريها �أو العودة بها �إىل عقود �سحيقة ،منها ح ّمى �سالطني بني عثمان
لإ�شاعة اجلهل والتخلف يف خمتلف �أجزاء اجلغرافية العربية التي ق�ضموها
من �أر�ض العرب ،وعطّ لوا �إرادة التقدم فيها لأربعة قرون.
يف م�صر يت�أكد ملن يرى معر�ض القاهرة الدويل للكتاب �أنّه مهما قيل عن واقع
القراءة يف الوطن العربي ،ومهما يكن من �أمر واقعية هذا الواقع� ،أنّ الأمة
العربية بخري على الرغم من تلك املحاوالت املحمومة منذ عقود جلعلها على
هام�ش التاريخ احلديث ال يف متنه ،و�أنّ �أباطرة تلك املحاوالت وعبيدهم ب�آن
مل ينجحوا ،ولن ينجحوا ،يف التمكني للجهل والتخلف والتكفري والظالم مهما
ا�صطنعوا من غري ربيع زيف ،ال هذا "الربيع" الرجيم وحده الذي ي�ضرمون
ناره يف اجل�سد العربي منذ ما يزيد على �سبع �سنوات.
وبعد ،فهل ما �سبق من القول دع��وة �إىل التفا�ؤل؟ �أج��ل ،ولن�ؤمن مبا كان
�شك�سبري قال :الإ�صرار على التفا�ؤل قد ي�صنع ما كان م�ستحي ًال.

ثورة الثامن من �آذار  ..والأزمة ال�سورية
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ثورة الثامن من �آذار ..
والأزمة ال�سورية

متر ال��ذك��رى اخلام�سة والأرب��ع��ون لثورة الثامن �آذار؛
وت�صد امل�ؤامرة الكونية امل�ستمرة
و�سورية ال تزال تنا�ضل ّ
عليها منذ �سبع �سنوات ،والتي ح�صدت فيها الأخ�ضر
والياب�س ،ودم���رت الكثري م��ن بناها التحتية ,التي
�أ�شادتها ث��ورة �آذار ع�بر ع�شرات ال�سنني م��ن تنفيذ
اخلطط اخلم�سية التنموية .
ويف هذه الذكرى نتوقف ونت�ساءل ما هو الرابط بني
ثورة الثامن من �آذار وامل�ؤامرة الكونية على �سورية؟ وللتعرف
على الرابط بينهما ,ال بد من يتابع ما يحدث يف �سورية� ,أن
يقارن بني ما �أفرزته امل�ؤامرة من نتائج ,وبني ما �أجنزته
ث��ورة الثامن من �آذار خالل ع�شرات ال�سنني من عمرها .
فالثورة ج��اءت نتيجة طبيعية لإرادة ال�شعب ال�سوري
يومئذ ب�ضرورة �إ�سقاط امل���ؤام��رة الرجعية الإمربيالية,
التي �أدت �إىل انف�صال الإقليم ال�شمايل (�سورية) عن ج�سم
اجلمهورية العربية املتحدة ,وعن �شقيقه الإقليم اجلنوبي
(م�صر) .
فقد �أح�س ال�شعب العربي ال�سوري �أن ه��دف م�ؤامرة
االنف�صال ,هو حتطيم حلم الأمة العربية يف تكوين دولتها
الواحدة ,وتطلعاتها ب�أن تعي�ش كبقية �أمم الأر�ض يف كيان
�سيا�سي واقت�صادي واجتماعي يف حيز جغرايف واح��د,
والذي تعي�ش فيه ,واملمتد من املحيط الأطل�سي غرب ًا �إىل
اخلليج العربي �شرق ًا  .هذا احللم الوحدوي للأمة العربية
الذي ر�أى فيه امل�شروع ال�صهيوين الغربي الإمربيايل خطر ًا
كبري ًا عليه ,واملانع الأكرب يف حتقيق �أهدافه  .و�سعت كل
دولة من دول الغرب االمربيايل وخا�صة الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرن�سا على حياكة امل�ؤامرات املتتالية ,يف �سبيل
منع حتقيق �أي �شكل من �أ�شكال الوحدة العربية ,حتى لو كان
بني �إمارتني �أو حمافظتني عربيتني ,وق�سمت الوطن العربي
على م�شرحة �سايك�س – بيكو ,وزرع��ت الكيان ال�صهيوين
يف ق��ل��ب ال��وط��ن
العربي ,و�أوك��ل��ت
ل��ه مهمة منع �أي
لقاء وحدوي بني
ال�����ش��رق ال��ع��رب��ي
الآ������س�����ي�����وي م��ع
مغربه الأفريقي
ل����ه����ذا ���ش��ك��ل��ت
ث��������ورة ال���ث���ام���ن
م��ن �آذار 1963
ال������وح������دوي������ة
خ�����ط�����ر ًا ك���ب�ي�ر ًا
ع��ل��ى امل�����ش��روع�ين
الإم����ب���ري��������ايل
وال�صهيوين منذ
ي���وم���ه���ا الأول,
ح���ي���ن ط����رح����ت
�إع�����ادة ال��وح��دة
ب��ي�ن ال��ق��ط��ري��ن
ال�شقيقني م�صر
و���س��وري��ة ,وب�ضم
�إل��ي��ه��م��ا ال���ع���راق
ال���ذي فجر ث��ورة
الثامن من �شباط

�سورية وحلفا�ؤها يف
حمور املقاومة ورو�سيا
يحققون الن�صر تلو
الن�صر ,مما دفع
ال
والعمل على حياكة
امل�ؤامرة تلو امل�ؤامرة.

قضايا وآراء

 1963يف ت�شكيل دولة يطلق عليها �أي�ض ًا ا�سم اجلمهورية
العربية املتحدة ,وال��ذي ترجم بالتوقيع على قيام هذه
الدولة يف القاهرة يف ال�سابع ع�شر من ني�سان � 1963أي بعد
�شهرين فقط على قيام ثورة �آذار  .مما �أدى �إىل جنون غربي
�صهيوين رجعي عربي ,ف�سعت الدول الإمربيالية والدول
الرجعية العربية وتركيا والكيان ال�صهيوين و�شاه �إيران �إىل
ا�ستخدام كل الإمكانات املتاحة لديهم ملنع قيامها ,حتى �أن
دوال ثالثا بدعم �أمريكي بريطاين وفرن�سي تقدمت بطلب
�إىل جمل�س الأمن الدويل ,تطالبه مبنع قيام هذه الدولة
الوحدوية التي ت�شكل اخلطر على م�شاريعها اال�ستعمارية,
والدول الثالث كانت تركيا والكيان ال�صهيوين و�إيران ال�شاه
.
فرتكيا كانت تطمع وال تزال ب�ضم حمافظة حلب و�إدلب
وال�شمال ال�سوري �إليها ,كما �ضمت من قبل لواء �إ�سكندرون,
وكانت وال تزال ت�أمل �أي�ض ًا ب�ضم حمافظة املو�صل وال�شمال
العراقي ,فاحلكومات الرتكية املتعاقبة منذ ع�شرينيات
القرن املا�ضي �إىل يومنا احلايل ,ال تزال ت�ضع موازنة خا�صة
لكل من حلب واملو�صل يف ميزانيتها ال�سنوية ,وتقدر بلرية
تركية واح��دة لكل منهما بو�صفهما �أج��زاء من الأرا�ضي
الرتكية  .و�شاه �إي��ران كان يطمح ب�ضم كرد�ستان العراق
و�شط العرب ونفط اجلنوب العراقي �إليه ,والكيان ال�صهيوين
ي�سعى �إىل التو�سع يف �ضم القد�س وال�ضفة الغربية واجلوالن
و�سيناء والو�صول �إىل ال�ضفة ال�شرقية من قناة ال�سوي�س .
لهذا كان �إقامة الدولة العربية اجلديدة التي ت�ضم م�صر
و�سورية والعراق يعني نهاية �أحالم الثالثي القذر ,ي�ضاف
�إليهم الغرب االمربيايل بقيادة الواليات املتحدة وفرن�سا
وبريطانيا فهو يعني له نهاية اال�ستعمار ,والتوقف عن نهب
الرثوات العربية ويف مقدمتها النفط والغاز ,وتهديد مبا�شر
للأنظمة الرجعية التي يهمن عليها ,والتي ب��د�أت الأر�ض
متوج غليان ًا من حتت �أقدامها  .فمن يراجع �أح��داث عام
 1963يجد �أن هذا الكالم حقيقة ,ففي هذا العام تفجرت
الثورة يف العراق ,وك��ان اليمن قد �سبقها بثورة يف �أيلول
 1962التي �أنهت نظاما رجعيا مقيتا ,ويف �سورية تفجرت
الثورة �ضد االنف�صال يف الثامن �آذار ,ويف الأردن تفجرت
ث��ورة �شعبية فيه ,ومن �شدتها كاد امللك ح�سني �أن يهرب
�إىل خارجه ,واخلليج ميوج بثورة ُعمان واجلبل الأخ�ضر,
وال�سعودية تفجرت فيها ثورة �شعب اجلزيرة ,واملغرب على
فوهة بركان .
كل ذلك �أرعب القوى املعادية للأمة العربية ,فبد�أت حتيك
امل�ؤامرة تلو امل�ؤامرة لإف�شال قيام الدولة العربية املوعودة
 .وجنحت يف �آخ��ر الأم���ر ح�ين زرع��ت الفتنة ب�ين القوى
القومية التي �صنعت الوحدة ,فانفجر ال�صراع بني التيارات
الوحدوية يف �أقطار دولة الوحدة الثالثة ,فت�أجل قيام
الوحدة ,ثم �ألغيت نهائي ًا ,ثم �شن الكيان ال�صهيوين حرب ًا
�ضد الأقطار التي �صنعتها مدعوم ًا بالقوى االمربيالية يف
اخلام�س من حزيران � 1967أدت �إىل توجيه �ضربة قا�سية
وكبرية للتيار القومي العربي ,ف�أدرك قادة التيار مدى ق�صور
عقولهم حني غفلوا عن �أعدائهم ,وت�صارعوا بينهم ,فا�ستغل
عدوهم الإمربيايل ال�صهيوين تناحرهم و�ضعفهم ,فوجه
لتيارهم �ضربة قا�صمة للظهر ,يحتاج ل�سنوات طويلة حتى
يزيل �آثار النك�سة .
ولكن ثورة �آذار مل تقنط عن حتقيق �أملها ب�إقامة دولة
الوحدة العربية ,والدار�سون والباحثون يف التاريخ يعلمون

ال�����س��ع��ي احل��ث��ي��ث
ال��������ذي ق������ام ب��ه
الرئي�س الراحل
حافظ الأ�سد بعد
�أن ق����اد ���س��وري��ة
ال���ث���ورة م��ن �أج��ل
العمل على حتقيق
�أي وحدة مع م�صر
وال��ع��راق وليبيا,
حتى تكلل �سعيه
يف �إق���ام���ة احت��اد
اجل����م����ه����وري����ات
ال���ع���رب���ي���ة ع���ام
 1971الذي �ضم
م�����ص��ر و����س���وري���ة
ول���ي���ب���ي���ا ,وك����ان
ثمرة هذا االحتاد
الكبرية انت�صارات
ت�شرين التحررية
ع��ام  1973التي
�����س����ط����رت �أك��ب��ر
انت�صار عربي على
ال��ع��دو ال�صهيوين
خ��ل��ال ال�������ص���راع
العربي/ال�صهيوين الطويل ,و�إن كانت عملية اال�ستثمار
العربي لهذا الن�صر ف�شل فا�ش ًال ذريع ًا ,حني �أرتد ال�سادات
عما اتفق مع القائد الأ�سد قبل حرب ت�شرين وبعدها .
لقد �سعت ثورة �آذار خالل ع�شرات من ال�سنني �أن تبني
�سورية القوية اقت�صادي ًا وع�سكري ًا وثقافي ًا ,لتكون منوذج ًا
للأمة العربية ,فانت�شرت على اجلغرافية ال�سورية �آالف
امل�صانع ,و�شقت مئات القنوات املائية للري ,وبنيت مئات
ال�سدود ال�صغرية والكبرية ويف قمتها �سد ال��ف��رات و�سد
ت�شرين ,وحققت قفزة هائلة يف �إنتاجها الزراعي والرعوي,
ومل تعد ت�ستورد خبزها من اخل��ارج ,بل �أ�صبحت م�صدرة
للقمح  .ومل مت�ض �سوى �سنوات قليلة حتى غدت �سورية
ال��دول��ة النامية النموذجية ,التي تزحف لتكون دولة
متقدمة �صناعي ًا وزراعي ًا وجتاري ًا ,وتكون الدولة العربية
غري املديونية للخارج ,ون�سبة منو يف ت�صاعد م�ستمر .
مم��ا دع��ا �إىل ا�ستنفار ال���دول االمربيالية والرجعية
والكيان ال�صهيوين �إىل حياكة م���ؤام��رة كونية �أدخلت
فيها �آالف امل��رت��زق��ة م��ن اخل���ارج وم��ن ال��داخ��ل يف �سبيل
تدمري �سورية احلديثة التي �صنعتها ث��ورة �آذار ,فكان
التدمري ال�شمويل للقطر العربي ال�سوري مثا ًال على احلقد
االمربيايل ال�صهيوين الرجعي �ضد ث��ورة �آذار  .ولكن مع
مرور �سبع �سنوات على هذه امل�ؤامرة مل ت�ستطع �أن حتقق
�أهدافها الرئي�سة يف تق�سيم الدولة ال�سورية وحتطيمها.
فها هي �سورية وحلفا�ؤها يف حمور املقاومة ورو�سيا يحققون
الن�صر تلو الن�صر ,مما دفع املت�آمرين �إىل اجلنون ,والعمل
على حياكة امل�ؤامرة تلو امل�ؤامرة� ,إال �أن اجلي�ش وال�شعب
والقائد يف �سورية واحللفاء يحطمونها واحدة واحدة ,وهم
م�صممون على حتقيق الن�صر ,وا�ستعادة ال�سالم واال�ستقرار
والوحدة وال�سيادة ل�سورية ,وبهذا الن�صر يعود لثورة �آذار
�ألقها ,ويعطيها الإرادة ال�صلبة لتحقيق �أهدافها .

�شكلت الثورة خطر ًا
كبري ًا على امل�شروعني
الإمربيايل وال�صهيوين
منذ يومها الأول,
حني طرحت �إعادة
الوحدة بني القطرين
ال�شقيقني م�صر
و�سورية.

قضايا وآراء
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من يحا�سب الكيان ال�صهيوني
على جرائمه الم�ستديمة..؟
•د .يو�سف جاد احلق
مما يثري الده�شة والعجب واال�ستغراب �إىل �أبعد احلدود التي ميكن �أن حت�ضر للمرء على بال هو
هذا الو�ضع امل�أ�ساوي ،الفريد يف عامل اليوم ،الذي يعي�شه الفل�سطيني يف الأر�ض املحتلة ،يكتنفه
ويحيط به ال�صمت املطبق ،وال�سكوت �إىل حد اخلر�س ،وك�أن �شيئ ًا ما ال يحدث هناك ،وذلك من
قبل ما ي�سمى باملجتمع الدويل ،ومما تدعيه جماعات تعمل حتت �شعارات خالبة و�إعالنات براقة
على �أنها (حامية للإن�سان) وحقوقه يف احلياة ويف تقرير امل�صري� .إ�ضافة �إىل دول فاعلة يف
املجتمع الدويل �إياه عن طريق الهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية كمجل�س الأمن الدويل وهيئة الأمم
املتحدة ،ك�أمريكا وفرن�سا وبريطانيا ،علم ًا ب�أنهم �أطراف يف املعادلة يف اجلانب اجلاين على ال�شعب
الفل�سطيني.
(كم مهمل) يف �أنظار ه�ؤالء ال تنطبق عليه �شعارات
هل يعني هذا ال�صمت �أن ال�شعب الفل�سطيني ُّ
ومفاهيم ودع��اوي من ذكرنا� .أي �أنه خارج نطاق اجلن�س الب�شري..؟ �أم ترى �أن �سبب ال�صمت
الإجرامي امل�شبوه هذا كون اجلناة هم ع�صابات بني �إ�سرائيل املعروفة كم�صدر للإرهاب العاملي ،منذ
�أكرث من قرن من الزمان ،كوجود قام على اغت�صاب فل�سطني وقتل �أهلها وت�شريدهم عام ،1947
ثم تابعوا ذلك الإرهاب الفظيع عرب �سبعة قرون بالتمام والكمال ،على م�سمع ومر�أى من العامل
كله� ،أ�صدقاء و�أعداء على حد �سواء ،دون �أن يحا�سبهم �أحد على جرائمهم املريعة �أو ي�شري �إليهم
بالبنان ،ولو بالقول والكالم �أ�ضعف الإميان!..
�إذن كون اجلناة هم الإ�سرائيليون ،امل�ستثنون من احل�ساب والعقاب �أم��ام القوانني الأر�ضية
وال�شرائع ال�سماوية ..من ناحية ،وامل�ستثنون من الأطراف الأهم من جهة ثانية هم الفل�سطينيون
لأنهم م�ست�ضعفون قل ن�صريهم من العرب ومن غريهم ،وك�أنهم لي�سوا من بني الب�شر الذي ال يفت�أ
منافقو املجتمع الدويل يدَّ عون حمل راية الدفاع عن �سائر الب�شر ..و�إال فما معنى هذا..؟ و�إال
فيف�سر لنا �أي �أحد كيف �أنا ال ن�سمع �أحداً ..حتى من بع�ض ذوي القربى ـ العرب �أنف�سهم ـ يندد
باجلناة� ،أو ي�ستنكر ممار�ساتهم الإجرامية من جهة� ،أو من جهة ثانية ،ي�ستنكف ه�ؤالء وغريهم
عن اال�ستجابة لنداءات الغوث وامل�ساعدة ورفع الظلم واحليف عنهم.
قيل ذات يوم �أن العرب ظاهرة (�صوتية)� ،أي �أنهم ال يتقنون �شيئ ًا غري الكالم والتنديد يف �أح�سن
الأحوال ،رفع ًا للعتب رمبا ،ولكني �أقول �أنهم اليوم �أ�سو�أ ظاهرة (�صمتية) خر�ساء بكماء مكتومة
ال�صوت.
نعرف �أن الغربيني يخ�شون اتخاذ مواقف حازمة وا�ضحة م�ستنكرة مما يقدم عليه بنو �إ�سرائيل،
جبن ًا وخوف ًا من �أن حتل عليهم لعنة تهمة (معاداة ال�سامية) فما هو مربر غري ه�ؤالء يا ترى..؟
ومما يثري املزيد من الده�شة واال�ستغراب ـ ما دمنا يف هذا ال�صدد ـ هو كيف �أن ال�صهاينة واليهودية
العاملية ا�ستطاعوا جلب النازيني الأملان �إىل حماكم (نوربرغ) الدولية التي �أعقبت احلرب العاملية
الثانية ،واحلكم على وقع من بني �أيديهم من قادتها ب�أق�صى الأحكام و�أ�شد العقوبات .يحدث هذا
برغم تقادم العهد بتلك الوقائع ـ �صادقني كانوا يف دعاواهم ب�ش�أنها �أو كاذبني ـ وال يحدث �أن يحدث
مثله عاملي ًا بالن�سبة للفل�سطينيني وهم يتعر�ضون ملا هو (هولوك�ست) حقيقي �أق�سى و�أعتى مما حدث
لهم على مدار ال�ساعة وحتى هذه ال�ساعة ومنذ ثمانية عقود �أو تزيد.
�إ�ضافة �إىل ما �سلف ال بد من الإ�شارة �إىل تلك امل�شاهد امل�ؤملة للنف�س املمزقة للقلب ،تلك امل�شاهد
التمثيلية التي يطلع علينا بها جمرمهم الأكرب (نتنياهو) يف كل يوم ،لإلقاء حديث �أو ت�صريح
مت�شفي ،م�شفوع بابت�سامة بغي�ضة ا�ستعالمية ،وك�أن الرجل نابليون ع�صره ليقول ـ كما حدث يف
م�ؤمتر ميونيخ م�ؤخر ًا ـ (�أن الكثري من العرب �أ�صبحوا �أ�صدقاءه وحلفاءه ،و�أن ه�ؤالء يرون يف �إيران
هي العدو احلقيقي لي�س �إ�سرائيل!..
هم نتنياهو الأول اليوم ـ وكما كان ذلك يف �أيام (باراك �أوباما) ـ هو ت�أليب الر�أي العام العاملي على
َّ
ً
ً
�إيران ،بدعوى �أنها م�صدر القلق واال�ضطراب راهنا وم�ستقبال على العامل كله!
�إنه الزمن البائ�س �أن تنقلب املفاهيم على هذا النحو املزري بالقيم والأخالق على م�ستوى العامل
واملجتمع الدويل املنافق ،الذي بلغت فيه الأم��ور حد �أن ي�صل رجل مثل (دونالد ترامب) ن�صري
ال�صهاينة الأكرب� ،إىل موقع الرئا�سة لأكرب دولة يف العامل.
ري كثري .وال مينعنا من اال�سرت�سال فيه �أن (يف �أفواهنا ماء)
ما ميكن �أن يقال يف هذا ال�صدد كث ٌ
ولكنه اخلري املتاح بعد �أن �أدركنا ال�صباح يف هذا املقام.
غري �أن الأمل يف اخلال�ص القريب ،والتحرير النهائي ،على الرغم من كل ذلك ،ما برح را�سخ ًا يف
النفو�س ر�سوخ اجلبال الرا�سيات .فاالنفجار � ٍآت ال حمالة عما قريب ،بعد �أن بلغ ال�ضغط الهائل يف
داخل الإناء حدوده الق�صوى ،وما من حائل دون انفجاره على الإطالق.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

وجاء جوهر يت�ساءل:
ما الذي جعلك تعود �إىل كليلة ودمنة ،و�شرتبة وبندبه ..ودب�شليم وبيدبا؟
واد وهم يف واد �آخر ،و�أنا
واد والنا�س يف واد؟! قلت :يا جوهر ،حق ًا� ،أنا يف ٍ
فك�أنك يف ٍ
قلت كما قال جربان خليل جربان :لكم دينكم ويل دين ،و�إن كنت �أنت قد اطلعت
على كتاب (كليلة ودمنة) ،وقر�أته ،و�أفدت منه ،وتذكرت ق�ص�صه التي ال تن�سى،
كان (اجليل ال�صاعد) يا حبيبي ،ال يعرف �شيئ ًا عنه ،ال يعرف املغزى ،والهدف،
والغاية الرتبوية احلقيقية من هذا الكتاب الق ّيم جد ًا ،والذي ي�إمكاين �أن �أقول
الآن :ما �أكرث العرب و�أقل االعتبار ،خا�صة العالقة بني املثقف وال�سلطة� ،أو املثقف
واحلاكم.
ولهذا جاء يف الكتاب ،على ل�سان امللك دب�شليم عندما طلب بيدبا مقابلته�« :إن
هذا مل يق�صدنا �إال لأمرين� :إما اللتما�س �شيء ي�صلح به حاله� ،أو لأمر حلقه فلم
يكن له به طاقة .ثم قال� :إن كان للملوك ف�ضل يف مملكتها .ف�إن للحكماء ف�ض ًال
يف حكمتها �أعظم ،لأن احلكماء �أغنياء عن امللوك بالعلم .ولي�س امللوك ب�أغنياء
عن احلكماء باملال .وقد وجدت العلم واحلياء �إلفني مت�آلفني ال يفرتقان .متى فقد
�أحدهما مل يوجد الآخر ،املت�صافيني� ،إن عدم منهما �أحد مل يطب �صاحبه نف�س ًا
ي�ستح من احلكماء وبكرمهم ،ويعرف ف�ضلهم على
بالبقاء بعده ت�أ�سف ًا عليه ،ومن مل ِ
غريهم ،وي�صفهم عن املواقف الواهنة ،وينزههم عن املواطن الرذلة ،كان ممن حرم
عقله وخ�سره دنياه ،وظلم احلكماء حقوقهم وعدّ من اجل ّهال»..
انتبه يا جوهر ،انتبه!!
قال العلم واحلياء والإلفة بينهما ال بل الت�صاقهما ببع�ضهما ،وهو بهذا ك�أنه
يقول� :إن كنت ت�ستحي فافعل ما �شئت ،وحق ًا ،يا جوهر� ،إن بع�ضهم قد َف َقدَ احلياء.
وهذا ما �أردت �أن �أ�شري �إليه ،قبل احلديث عن املواعظ ،واحلكم ،والعرب ،واالعتبار،
وكما ت�ساءلت يا جوهر :لمِ َ عدت اليوم �إىل بيدبا ودب�شليم ت�ساءل دب�شليم امللك
نف�سه« :مل يكن لبيدبا �أن يطرقنا على غري عادة� ،إال لأمر ح ّركه لذلك ،ف�إنه من
�أف�ضل �أهل زمانه ،فهال ن�س�أله عن �سبب املقابلة؟
وهكذا ،راح دب�شليم امللك يق ّلب الأمر على كافة الوجوه ،فيفكر� :إن كان قد جاء
وقد حلقه �ضيم ناله ،ف�إن امللك �أوىل من ي�أخذ بيده ،وير�ضيه ،ويقدّ م له ما يريده
ويع ّزه ،و�إذا كانت بغيته غر�ض ًا من �أغرا�ض الدنيا �أمرت له مبا ير�ضيه ويحب،
و�إن كان �شيئ ًا من �أمور الرعية يق�صد فيه �أنيّ �أحرف عنايتي �إليهم نظرت ما هو،
فاحلكماء ال ي�شريون �إال باخلري ..واجلهال ي�شريون ب�ضده.
فقام الفيل�سوف بيدبا بني يدي امللك ،و�س�أل اهلل تعاىل بقاء امللك �إىل الأبد،
ودوام ملكه �إىل الأبد ،وبعد مقدمة طويلة يذكر فيها �إح�سان امللك بت�شريفه له،
م�صغ �إليك ،ومقبل
وا�ستقباله ،وعندها قال امللك :يا بيدبا تكلم كيف �شئت ،ف�إين ٍ
عليك و�سامع منك حتى ا�ستفرغ ما عندك �إىل �آخره ،و�أجازيك على ذلك مبا �أنت
�أهله ،هنا ،بد�أت رحلة بيدبا مع امللك ،قال بيدبا:
�إين وجدت الأمور التي اخت�ص بها الإن�سان من بني �سائر احليوان �أربعة �أ�شياء
وهي:
• احلكمة ،والعفة ،والعقل ،والعدل.
ففي باب احلكمة يدخل:
العلم والأدب والروية.
ويف باب العقل يدخل:
احللم وال�صرب والوقار.
ويف باب العفة يدخل:
الكرم وال�صيانة والأنفة.
ويف باب العدل يدخل:
ال�صدق والإح�سان وح�سن اخللق.
و�أما بقية احلديث ،يا جوهر ،فانتظره الأ�سبوع القادم.
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جواز �سفر �إىل مملكة ال�شعر

•حنا عبود
مدر�سة الديوان وال�شعر
بعد تعاظم دور ال��ف��رد يف
ع�صر النه�ضة الأوروب���ي���ة،
وت��ك��اث��ر امل��ل��ك��ي��ات اخل��ا���ص��ة
ال�صغرية التي متد املرء ب�شيء
م���ن اال���س��ت��ق�لال��ي��ة ،ت��راج��ع
دور االج��ت��م��اع ال��ب�����ش��ري يف
ال�شعر .يف العامل القدمي كانوا
يقيمون مئات الأعياد يف ال�سنة،
حتى �أن املرء يعجب كيف كانوا
يعملون ويعي�شون� ،إذا كانت تلك
الأع��ي��اد جتتزئ الق�سم الأك�بر
من وقتهم .ويعترب القرن التا�سع
ع�شر احلافز الأكرب لقيام ال�شعر
ال���ف���ردي امل��ت��م��ي��ز ع���ن ال�����ش��ع��ر
اجل��م��ع��ي امل�����وروث .ورمب���ا كانت
احلركة الرومان�سية الإنكليزية
�أ���ش��ه��ر مم��ث��ل مل��ا اع��ت�بره فكتور
هيغو «ث���ورة» يف الأدب ،وطفق
يناظر فيها ويدافع عنها بحما�سة
الهبة.
والواقع �أن عدة مدار�س �أدبية
ظهرت يف القرن التا�سع ع�شر نحت
منحى الرومان�سية ،كاالنطباعية
والتعبريية والوح�شية ...وامتد
ت���أث�ير امل��در���س��ة ال��روم��ان�����س��ي��ة،
وبخا�صة الإنكليزية� ،إىل البلدان
ال��ت��ي ك��ان��ت حتكمها بريطانيا،
وبخا�صة م�صر ،التي �أثمرت لنا
مدر�سة الديوان املنافحة عن ر�أي
الرومان�سية بحما�سة ال تقل عن حما�سة هيغو.
التزمت املدر�سة موقفها و�إن كانت ممار�ستها لل�شعر خمتلفة عن
موقفها .واملوقف النظري معروف ومكرر يف معظم كتب و�آثار هذه
املدر�سة ،وبخا�صة يف «الديوان» و»قب�ض الريح» و»ال�شعر :غاياته
وو�سائطه» وقد ا�شتهر ن�ص للعقاد يف كتاب «الديوان» عن �شوقي يف
ق�صيدته امل�شهورة «رثاء فريد» ناف�س فيها دالية املعري:
«فاعلم� ،أيها ال�شاعر العظيم� ،أن ال�شاعر من ي�شعر بجوهر
الأ�شياء ال من يعددها ويح�صي �أ�شكالها و�ألوانها .و�أن لي�ست مزية
ال�شاعر �أن يقول لك عن ال�شيء ماذا ي�شبه و�إمنا مزيته �أن يقول
ما هو ويك�شف لك عن لبابه و�صلة احلياة به ...لأنه يزيد احلياة
حياة كما تزيد املر�آة النور نور ًا .فاملر�آة تعك�س على الب�صر ما ي�ضيء
عليها من ال�شعاع فت�ضاعف �سطوعه وال�شعر يعك�س على الوجدان ما
ي�صفه فيزيد املو�صوف وجود ًا �إن �صح هذا التعبري»...
وما ق�صيدة �شوقي �سوى ما ت�سمعه من «�أفواه املكدين وال�شحاذين
�إال كل ما هو �أخ�س من ب�ضاعتهم و�أبخ�س من فل�سفتهم -كلها حكم
ي�ؤثر مثلها عن حملة الكيزان والعكاكيز»...
ونلم�س املوقف نف�سه لدى �صديقه امل��ازين ففي «قب�ض الريح»
وحت��ت عنوان «ن�ش�أة ال�شعر وت��ط��وره» فهو ينطلق من نظرة ابن
الرومي يف �شعر البحرتي عندما و�صف هذا ال�شعر ب�أنه:
رقى العقارب �أو هذر البناة �إذا	�أ�ضحوا على �شعف اجل���دران يف
�صخب
ويقول «وال نعرف ما رقى العقارب ولكننا نعرف ما يعني بهذر
البناة على �شعف اجلدران فهي ما ين�شدونه ويرددونه �أثناء عملهم
من الأغاين ال�ساذجة»...
ويعجب �سكان القرى والأحياء النائية القريبة من ال�صحارى
واخلرائب لو اطلعوا على كالم املازين ب�أنه ال يعرف ما رقى العقارب.
�إن والدة الأم يف هذه املناطق ت�أخذ ابنها �إذا كانت تخ�شى عليه من
لدغة العقارب �إىل خمت�صة تقر�أ فوق ر�أ�سه ب�ضع كلمات تنا�شد فيها
الأرواح �أن حتمي هذا الغالم ،ولو ذهبت �إىل خمت�صة غريها ل�سمعت
الرقية ذاتها ،و�أحيان ًا� -إذا كانت املخت�صة جتيد الكتابة -تعلق يف
عنقه هذه الرقية مكتوبة بكلمات ورموز مبهمة ،حتى ال يعرف �أحد
حمتواها ،و�إال �سقطت الرقية وفقد احلرز مفعوله ...وهناك رقى
الأفاعي والهوام واحل�شرات وح ّيات الأنهار و�ضباع اجلبل .وقد
تكون هناك رقية واحدة �ضد كل هذه احل�شرات وال�ضواري و�أحيان ًا
ين�شد ال�سكان القرى املجاورة لأن فيها من ثبت مفعول رقيته �ضد
ج��وارح اجل ّو التي تخطف فراخ ال��دواج��ن� ...إنها بقايا من عهود

يعرتف العقاد ب�أن
جواز ال�سفر �إىل
مملكة ال�شعر هو
احرتام الرتاث
العاملي ،لأنه
ناجم عن جتربة
طويلة الأمد ،قد
تعود �إىل ماليني
ال�سنني ،ولي�س
التجريب الفردي
الع�شوائي.

ال�سحر ال�سحيقة.
ترك املازين رقى العقارب واكتفى بهذر البنائني فر�أى �أن ال�شعر
ن�ش�أ ن�ش�أة جماعية ،ولكنه �شعر ب�سيط و�صفي �ساذج ال يدل على عمق
وال على تفرد ...وبالطبع يتطور هذا ال�شعر يف ر�أيه حتى يظهر
ال�شعراء املبدعون املتفردون.
موقف مدر�سة الديوان من ال�شعر يكاد يكون موقف املدر�سة
الرومان�سية الإنكليزية ،وبخا�صة ب��اي��رون و�شللي وك��ول��ردج
ووردزورث ،ويتوقف املازين يف كتابه «ال�شعر :غاياته وو�سائطه»
عند كتاب بايرون «مانفريد» طوي ًال ك�أنه عرث على �سر ال�شعر يف
تلك الأو�صاف والنظرات التي قدمها بايرون.
على �أي ح��ال ال تنكر م��در���س��ة ال��دي��وان تبعيتها للمدر�سة
الرومان�سية الإنكليزية ،ففي كتاب «�شعراء م�صر وبيئاتهم يف اجليل
املا�ضي» يقول العقاد بكل و�ضوح و�صراحة واعتزاز:
«و�أما الروح فاجليل النا�شئ بعد �شوق كان وليد مدر�سة ال �شيء
بينها وبني من �سبقها يف تاريخ الأدب العربي احلديث ،فهي مدر�سة
�أوغلت يف القراءة الإجنليزية ومل تق�صر قراءتها على �أطراف من
الأدب الفرن�سي كما كان يغلب على �أدباء ال�شرق النا�شئني يف �أواخر
القرن الغابر ،وهي على �إيغالها يف قراءة الأدباء وال�شعراء الإجنليز
مل تن�س الأمل��ان والطليان والرو�س والأ�سبان واليونان والالتني
الأقدمني ،ولعلها ا�ستفادت من النقد الإجنليزي فوق فائدتها من
ال�شعر وفنون الكتابة الأخرى ،وال �أخطئ �إذا قلت �إن هازلت هو �إمام
هذه املدر�سة كلها يف النقد لأنه هو الذي هداها �إىل معاين ال�شعر
والفنون و�أغرا�ض الكتابة وموا�ضع املقارنة واال�ست�شهاد ،وقد كان
الأدب��اء امل�صريون الذين ظهروا �أوائ��ل القرن الع�شرين يعجبون
بهازلت وي�شيدون بذكره ويقر�أونه ويعيدون قراءته يوم كان هازلت
مهم ًال يف وطنه مكروه ًا من عامة قومه ،لأنه كان يدعو يف الأدب
والفن وال�سيا�سة والوطنية �إىل غري ما يدعون �إليه ،فكان الأدباء
امل�صريون مبتدعني يف الإعجاب به ال مقلدين وال م�سوقني»...
وهازلت هذا الذي ي�شري �إليه العقاد ال يكاد يذكره الإنكليز ،منذ
�أيامه وحتى هذه الأيام ،فهم يهملونه �إهما ًال �شديد ًا ،ومل تهتم به
القارة ال من قريب وال من بعيد ،وال يكاد ا�سمه يظهر يف النقد
الأمريكي .ونكاد نقول �إن ع�شاقه يقت�صرون على مدر�سة الديوان
ومن وافقهم يف نظرتهم .بل هناك من هاجمه هجوم ًا �شديد ًا وهو
حممد النويهي يف كتابه «ثقافة الناقد الأدب���ي» بل �سخر منه
�سخرية مريرة ،و�صار عنده م�ضرب املثل للناقد املتحذلق الذي ال
يرتك �أثر ًا يف القارئ ،وال يف النظرية الأدبية.
لوجنينو�س واملوقف ال�سامي
اجت��ه �أر���س��ط��و �إىل معاجلة ال�شعر ال��درام��ي ،م��ن تراجيديا
وكوميديا .ومل يدخل يف معاجلة ال�شعر الوجداين البعيد عن تلك
الفنون التي اخت�ص بها الإغريق� ،أي فنون امل�سرح .ولكنه عرج
على معاجلة ذلك يف كتابه «اخلطابة» �أو «البالغة» كما يرتجم
الكلمة بع�ضهم .ويعرف ب�صورة عامة �أن��ه يعترب ال�شعر �صناعة،
كما توحي كلمة «البوطيقا» وق��د ا�ستخدم العرب ه��ذه الكلمة
كم�صطلح �أدبي �شاع يف كتبهم مثل« :املف�صل يف �صناعة الإعراب»
و»�سر �صناعة الإعراب» و»حترير التحبري يف �صناعة ال�شعر والنرث»
و»�صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا» و»كتاب ال�صناعتني» و»�صناعة
التاريخ» ...مما يدل �أن ال�شعر حرفة بكل معنى الكلمة ،بعد �أن كان
من وحي «�شياطني ال�شعر» يف الع�صور القدمية .وهذا ما تعرت�ض
عليه مدر�سة الديوان .عندما يقول العقاد «ال�شاعر» ف�إنه يفرت�ض
�أن��ه م��زود بكل �أدوات �صناعة ال�شعر ،فهو يتحدث عما يلي ذلك،
ولي�س عما يجب �أن يعمله للح�صول على الأدوات ال�صناعية لل�شعر.
فماذا تريد مدر�سة الديوان؟ �إنها بب�ساطة تريد املوقف اجلمايل،
متما�شية يف ذلك مع الناقد لوجنينو�س الذي يرى �أن ال�شعر ال�سامي
�سام .ولوجنينو�س يفرت�ض �أي�ض ًا �أن
ال ميكن �أن ينتج �إال عن موقف ٍ
يكون ال�شاعر ممتلك ًا كل �أدوات �صناعة ال�شعر ،و�إال ف�إن التعبري عن
املوقف ال�سامي من دون �أدوات كافية ال ي�ؤدي �إىل النتيجة املطلوبة،
�إن مل ي���ؤد �إىل عك�س ذل��ك .والواقع �أن مدر�سة الديوان التزمت
املوقف ال�سامي الذي طالب به لوجنينو�س ،فال يعرف عن �شعرهم
�أي تبذل �أو هبوط يف املوقف ،و�إمن��ا هي �صور تدل على الت�سامي
والتعاطف الب�شري ،والغو�ص يف �أعماق الوجود.
ووردزورث وكولردج
دارت مناظرة بني ووردزورث وك��ول��ردج ح��ول ال�شعر ،فذهب
الأول �إىل �أن ال�شعر احلقيقي هو ال�شعر الب�سيط ال�ساذج البعيد
عن ال�صناعة والت�صنع ،وذهب الثاين �إىل �أن ال�شعر �صناعة دقيقة،
�إنه ي�شبه الإن�سان احلديث الذي عرف كيف ينظف ج�سده ويختار
الثياب املنا�سبة ليبدو مقبو ًال ،بينما ال�شعر ال�ساذج الريفي �شعر

عامي ي�شبه الإن�سان البدائي الذي ال يعرف كيف يقلم �أظفاره.
وال��ذي ي�تراءى لنا �أن مدر�سة ال��دي��وان مت�أثرة كثري ًا بكولردج
ونظريته ،وبخا�صة بعد �أن �أثبت ل���ووردزورث �أن ق�صائده ذاتها
لي�ست من النوع الذي يزعم �أنه النوع الأ�صيل ،فهو �شعر م�صنوع
بدقة ومهارة .ولن ن�أتي على ذكر �شللي ،يف كتابه «دفاع عن ال�شعر»
حيث قدم مادة د�سمة لنظرية مدر�سة الديوان ال�شعرية.
نظرة �إليوت
يقف �إليوت موقف ًا خمالف ًا ملوقف مدر�سة الديوان ،فهو يرى �أن
ال�شعر �صناعة ،و�أن هذه ال�صناعة وطدت �أ�س�سها عرب �أجيال و�أجيال
تعد بالآالف ،فال يعقل �أن ندير ظهرنا لهذا الرتاث املجرب واملعروف،
و�أن ن�سلم ال�شعر للذات و�أهوائها وغرائزها ونزوعها املتقلب واملتنوع
و�أي�ض ًا املتناق�ض يف بع�ض الأحيان �أو يف معظم الأحيان� .إن هام�ش
التجديد �ضيق جد ًا بعد هذا التاريخ من املمار�سة ال�شعرية ،وفتح
الباب وا�سع ًا �أم��ام الفرد ليقوم بالتجريب من�ساق ًا وراء �أعماقه
امل�ضربة يعني ع��ودة �إىل نقطة ال�صفر ،و�إه��م��ال ك��ل التجارب
ال�سابقة لب�شرية عمرها ماليني ال�سنني ،قطع ال�شعر خاللها مراحل
ومراحل.
ويف وم�ضة من وم�ضات العقاد يف «الديوان» �أثناء نقده لق�صيدة
«رث��اء فريد» ل�شوقي يقدم النموذج ال�شعري للرثاء من املعري،
ويقول ل�شوقي ب�أن هذا هو ال�شعر احلقيقي ،ويق�صد النفاذ �إىل عمق
احلياة ،وعدم التلهي بالق�شور .يقول:
«نظر املعري �إىل �س ّر املوت فلم يره يف مظهرة ال�ضيق القريب،
حادث ًا متكرر ًا تختم به حياة كل فرد ،بل ر�آه على حقيقته اخلالدة
العميمة .ر�آه كما بدا منذ القدم لبدائه احلكماء و�أ�صحاب الأديان،
وكما تبطنه من قبل بوذا وكنف�شيو�س وماين :حرب ًا �سرمدية قائمة
بني قوتني خفيتني ميدانهما كل نف�س حية...الخ».
ال جند كالم ًا داعم ًا ملوقف �إليوت �أو�ضح و�أن�صع من هذا الكالم.
فقد اعرتف العقاد باحرتام املعري للرتاث العاملي للأدب ،و�سار معه
ولي�س عك�سه .وبهذا يعرتف العقاد ب�أن جواز ال�سفر �إىل مملكة ال�شعر
هو احرتام الرتاث العاملي ،لأنه ناجم عن جتربة طويلة الأمد ،قد
تعود �إىل ماليني ال�سنني ،ولي�س التجريب الفردي الع�شوائي.
هيغل وع�صر ال�شعر
�إذا كان �إليوت مينح جواز �سفر �إىل مملكة ال�شعر بختم الرتاث
الكال�سيكي ،ف�إن الفيل�سوف هيغل ال مينح جواز ًا على الإطالق ،بل
يقطع الطريق �أم��ام احلجاج ،بالزعم �أن ه��ذا الطريق لن ي���ؤدي
�إىل املزار املطلوب .ففي ر�أيه �أن ال�شعر مالزم للبدائية ،ل�سيطرة
االن����ف����ع����االت وال���ع���واط���ف
وال���غ���رائ���ز ...ول��ك��ن العقل
املطلق يف م�سريته للتعرف
على ذاته وحتقيق ذاته يلتهم
كل ما ينتج ال�شعر ،ويح ّول كل
�شيء �إىل منطق عقلي .ف�آخر
ع�صور ال�شعر والأخري فيها هو
الع�صر الرومان�سي ،وبعدها لن
يكون هناك �شعر لأن العقل
املطلق �سوف يب�سط �سلطته.
وب��ال��ف��ع��ل ب��ع��د احل��رك��ة
الرومان�سية �صرنا نالحظ
ال�ت�راج���ع ال��ف��ع��ل��ي لل�شعر،
وب���خ���ا����ص���ة ب���ع���د ه���ج���ران
ق���واع���ده و�أ����ص���ول���ه ،وت��� ْرك
امل����ج����ال �أم��������ام اخل����واط����ر
والت�أمالت ...و�صرنا نالحظ
كيف راح العقل يب�سط �سلطته
�أك�ث�ر ف���أك�ثر ع��ل��ى ك��ل ف��روع
احل��ي��اة ،وم��ا ه��ي �إال م�سافة
من الزمن حتى ي�صري ترتيب
العامل قائم ًا على العقل فقط،
بعد �أن تبينّ �أن العواطف ال
تبني �شيئ ًا لأنها بال منطق وال
هدف .وعندما يفر�ض العقل
هيمنته ال��ك��ام��ل��ة تتال�شى
مملكة ال�شعر ،ويطرد كل من
ي��ح��اول احل�صول على ج��واز
�سفر.

اجته �أر�سطو
�إىل معاجلة
ال�شعر الدرامي،
من تراجيديا
وكوميديا .ومل
يدخل يف معاجلة
ال�شعر الوجداين
البعيد عن تلك
الفنون التي اخت�ص
بها الإغريق� ،أي
فنون امل�سرح.

زوايا
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ك�أن َّك ما زلتَ ..
• منري حممد خلف
�إىل ال�شاعر الراحل جاك �صربي �ش ّما�س
ك�أنك ما زلتَ هنا يف هذا املكان ذاتِ��هِ  ...ب�سكون ح�سرة القلب
ونون �أنينه.
م�صدقني ب�أنك قد غبتَ عنّا ...منذ �أيام غري
ري
غ
مازلنا
ك�أنّنا
َ ّ
بعيدة � ...أ ّي ٍام غري بطيئة وغري قادرة على حمو ب�صمات �صوتك
عن م�سامع القلوب التي عرفتك عن كثب وعلمتْ � ّأن يف دمك معا َ
مل
احلب الذي
احلب ..
ته ّيئ ملعاين الإن�سانية �أنا�شيدها امل�ض ّمخة بندى
ّ
ّ
تثبت احلياة للحياة ب�أنها �صوتها الأعلى و�صوتها
من �أجل �سواد عينيه ُ
الأبلغ حياة يف كلّ حني وكلّ حياة.
هي الق�صائدُ تنعي َ
وقامو�س معانيها  ..هي التي
نب�ض تفعيالتها
َ
َ
ال�صامتة م�ؤكّد ًة ح�سر َة الفقدِ وفقْدَ
تعلنُ يف كلّ رحيلٍ �صرخ َتها ّ
القلب وعا�صمة اجلهات.
اللحظاتِ امل�شرقةِ يف ت�ضاري�س
ِ
قريب من اليد وبعيد عن متناول �أمنياتها يف
ركن
ويف
ٍ
زاوية ما من ٍ
ٍ
جر�س/هاتفي /رنينه املعهو َد ل ُي�شه َِر هو �أي�ض ًا
الوقت ذاته مل يرنَّ
ُ
َ
أبكم ُمثبت ًا ح�ضور فرقته نربات �صوتك عندما كان
�صوت حزنِهِ ال َ
يقول يل ( :ها يا �أفندي� ...شلونك� ...إي�ش يف �إي�ش ما يف) ؟؟
ُ
ك�أنك كنتَ
فر ٍح
جديد ِّ � ..أي
�بر
ٍ
ٍ
�بر ُم ِ
جديد  ..خ ٍ
تبحث عن خ ٍ
رب ُيعيدُ �إىل
�..سا ّر ..يعيدُ االبت�سامة �إىل ثغور �أزاهري الطفولة  ..خ ٍ
َ
الزرقاء و�إىل
املنهوبة  ..و�إىل الأ�صابع �أنوث َتها
الأ�شجار خ�ضر َتها
َ
ني �ضد �إرهاب القحط واليبا�س ..
اخلابور حيو ّيته ون�شاطه الثور ّي ِ
رب يعيد �إىل الق�صيدة
خ ٍ
َ
رب يعيد
جمدها و�شرف انتمائها �إىل الأر�ض واحلياة والإن�سان  ..خ ٍ
َ
وتكاتف �أبنائها وانفعاالتِ �أعمدة
�إىل حياة بالدنا �أمنَها وا�ستقرا َرها
نورها الليل ّية يف �إجناب الأمل و�صنع بالد جديرة بدم الع�شق ويا�سمني
الق�صيدة  ..وكربياء الوطن.
ُ
تبحث عن كلّ
نعم  ..كنتَ
جديد كلّ حلظة حتّى �صا َر رحي ُل َك
ٍ
رب ُه يف � ّأي مبتد�أ
وداء ولن ت�سم َع خ َ
جديدَ َك الذي مل َّ
ال�س َ
ت�شم ورد َتهُ ّ
�ض �إىل لفح �شا�شته املل ّبدة بنار الغياب.
غري مرغوب يف
التعر ِ
ّ
متنحنا �إح�سا�س ًا يليق مبقام
ننتظر
 ..و�سنبقى نحن
ٍ
حاالت جديد ًة ُ
ُ
احلياة وجمد انتمائها �إىل ق ّمة الوجود فينا وغاية احل�ضور يف نب�ض
اخللود  ..و�سنبقى منتظرينَ قوافل �شروقها �إىل �شواطئ غروبنا
املتخمة بحرقة الذكرى وح�سرة ما ال ُين�سى.
نحلم ب� ّأن احليا َة لي�ست م�شروع ًا ناق�ص ًا...وب�أننا مازلنا
ك�أنّنا مازلنا ُ
نه ّيئ �أنف�سنا كعادتنا لزيارتك ...زيارتك التي كنّا نت�ألمّ فيها على
ُ
قريب
وقت
ذكريات خ َلتْ ومل نكن
ندرك ب�أن تلك الزياراتِ
�ست�صبح يف ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ثبت � ّأن ْ
َ
مما نت�ص َور ..
حم�ض
ذكريات ُت ُ
عاجلٍ
ٍ
وق َع احليا ِة �أ�سر ُع ّ
وك�أن نق�ص ًا ما يدفعنا �إىل الإقرار ب�أن ما يالئم حزن القلب لن يكون
ني وهم يرتّلون ن�سيا َنهم
�إال بحجم حاجة القلب �إىل �سكّانه الراحل َ
على �إيقاع الوداع.
ُ
َ
احلا�ضر وك�أنك تقر�أ
ك�أنني هنا الآن �أقر�أ غيابنا القاد َم ..غيا َبك
َ
َ
خ�ضم فقدنا ل��ك ...وك�أنني �أع��زي احلا�ضرين وهم
عجز اللغةِ يف
ّ
يقر�ؤون �سحر احلياة و� َ
ألق الوجود �أمام جربوت املوت،وك�أن تف�سري ًا
اليومي يف مهوى
غام�ض ًا يحدث حلظة ق�صيدةٍ وهي تنزف فقدَ نا
َّ
ال�ضجيج.
�سالم ًا لك �أبا �صربي الغا َ
ال�شاعر الإن�سانَ  ..املعل َّم املر ّب َي...
يل...
َ
ُ
اجلميل قلب ًا وقالب ًا�...أيها ال�شّ اعر الذي مل يد ّر ْب يديه �إال على
�أيها
َ
قابلة ملنح هواء عليل
نوافذ
وفتح
ن�شر ق�صائد
ٍ
ِ
ّ
احلب و�أنا�شيد الت�سامح ِ
َ
جراحهُ ند ّية العناد
نهر ال تزال
لأ�شجار با�سقة اجلمال على �ضفاف ٍ
ُ
غزيرة اجلفاف.
ي�ضخَّ
باقات من �أمل
�سوى
قلبه
مل
��ذي
ل
ا
ال�شاعر
أيها
حتية لك �
ٍ
َ
ُ
لنجمتك
جديد
أخ�ضر و�أن��ت
حلم �
و�
تبحث عن ف�ضاءٍ
ٍ
َ
أزاه�ي�ر من ٍ
َ
املطف�أة.
متد �أجنحتها
حتية لك �أيها الراقد يف ظالل وحدتك اجلديدة وهي ّ
الحتواء ما مل ن�ستطع �إليه كالم ًا مالئم ًا لرحيلك ال�صامتِ والهادئ
�أيها امل�ض ّمخ بالق�صائد القادمة.

د.ح�ســن حميد
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ثقافة املقاومة

ينعى علينا بع�ض من انقلبوا وطاروا �إىل ف�ضاءات حمت�شدة بال�ضباب والوهم �إمياننا بثقافة
املقاومة ،ويقولون �إنها باتت غلواً ،لأن �أمور ًا كثرية ح�سمتها توجهات العامل اجلديد الذي يو ّد
القطيعة مع م�صطلحات املا�ضي وي�سعى �إىل ما هو جديد وحديث! ويقولون ال ال�شعر املقاوم بات
جمدياً ،وال الق�صة املقاومة باتت جمدية ،وال الرواية التي تتحدث عن ال�شهداء والت�ضحيات
والأر�ض والتاريخ والعمران والعزة والكرامة باتت جمدية �أي�ضاً! كل �شيء بات مغاير ًا وخمتلف ًا
بد لنا نحن �أهل ثقافة املقاومة من �أن نغيرّ دروبنا وتوجهاتنا ،و�أن نقر�أ يف كتب �أخرى ال
وال ّ
عالقة لها باملقاومة و�أن من�شي يف دروب خالية من العناد واملكابرة! وعلينا �أي�ضاً ،كما يقولون
ويو�صون� ،أن نغيرّ تفكرينا و�أحالمنا يف �آن ،لأن العامل �صمم على هذا النحو وب� ٍ
أيد قوية جداً!
�أقول له�ؤالء الذين اعتادوا ،وعرب �سرية جيلية متوالية يف �أنفا�سها املتقطعة وانحناءاتها
املخجلة ،وتبعيتهم للقوي (�أنى كانت توجهاته وركائبه)� ،إن ال�شعوب مثل الأ�شجار ،قد تنحني
�أمام القوة ،والظروف ،قد ينخف�ض �صوتها ،وقد تخ�سر جولة �أو جوالت لكنها ال تنهزم ،بل ال
تعرف الهزائم و�إن عا�شتها ل�سبب �أو �آخر ،وال ت�سكت عليها ،وال ت�ؤمن بها و�إن تتالت ،لأن الهزائم
مبنية �أ�سا�س ًا على ظروف قهرية ،ظروف معادلة قائمة على حدين اثنني هما :القوة وال�ضعف!
�أود �أن �أعيد �أ�صحاب النف�س الق�صري ،وغري امل�ؤمنني باملقاومة ثقافة ونهج ًا �إىل بع�ض �صفحات
التاريخ اخلا�صة بال�شعوب والأمم ،وعرب نظرة جلية ،يف مر�آتني اثنتني هما مر�آة القوي /املحتل،
ومر�آة املغلوب على �أمره /ال�شعب ،ومنها �صفحة التاريخ امل�شرق للجزائر الأبية ،وهي �صفحة
طويلة موجعة يف تفا�صيلها وقا�سية يف عتمتها ،وجارحة يف هزائمها ،ولكن ذلك مل يثن ال�شعب
اجلزائري من موا�صلة الن�ضال ،ون�شدان اال�ستقالل ،وا�ستعادة كرامته وح�ضوره عرب ا�ستعادة
اجلغرافية اجلزائرية والثقافة العربية والوالء ملفهوم الوطن واملواطنة ،والأهم ا�ستعادة مكون
خطري جد ًا وهام جد ًا هو اللغة التي �ضاعت واندثرت ب�سبب �سنوات االحتالل الطويلة! والناظر
يف �صفحة اجلزائر البلد العظيم الذي �أ�شرق وجهه مثل �شم�س النهار بعد ليل طويل عامت موجع
كثري الآالم والعرثات والأذيات يجد �أن كل بهي وم�شرق جاء بفعل املقاومة ،وبفعل العناد الوطني
الذي جابه فرن�سا و�شرورها.
مل ينت�صر �شعب اجلزائر �إال باملقاومة� ،إال بالإميان بثقافة املقاومة ،ولوال هذه الروح املقاومة
لكانت اجلزائر اليوم جغرافية فرن�سية بعد ما �صارت لغتها �إىل الأم�س القريب لغة فرن�سية،
وقوانينها هي القوانني فرن�سية ،وال�سلوكيات فيها ولأهلها �سلوكيات فرن�سية! باملقاومة �صارت
ً
اجلزائر مبا هي عليه اليوم ً
وثقافة وتوجه ًا ون�صرة للعدالة واملجد الإن�ساين� ،صحيح �أن
لغة
كلفة هذا الفعل املقاوم ،كانت كبرية ،وكبرية جداً ،ولكن ال�صحيح �أي�ض ًا هو �أن اجلزائر �صنعت
معجزة عاملية يف تظهري ال�سيادة ،والهوية ،واللغة ،والتاريخ ،والعزمية ،والكربياء ،واخلروج من
ظلموت القهر ،ومل تكن املواجهة اجلزائرية مع القوة الفرن�سية �سهلة �أو هينة ،لقد فعلت ثقافة
اال�ستعمار الفرن�سية فعلها يف كل تف�صيل جزائري من �أجل �إذابة وحمو كل ما هو جزائري له
مرجعية باللغة العربية ،والثقافة العربية ،وروح املقاومة ،والعودة �إىل ف�ضاءات الوطن امل�ستقل
وال�سيادة العزيزة!
خذوا �أي�ض ًا ما �أبدته املر�آة الفيتنامية �أو اجلنوب �أفريقيا وانظروا يف �إحدى املر�آتني لتدركوا
ما فعلته �أي��دي اال�ستعمار يف �أبعاده الثالثة� :أمريكا وفيتنام ،وفرن�سا وفيتنام ،وبريطانيا
وجنوب �أفريقيا ،وثقافة املحو لكل العادات والتقاليد والأعراف والهوية واللغة والرتاث ال�شعبي
لهذين البلدين ،وا�ستمرارية زمنية قاهرة كادت جتعل ثقافة الي�أ�س والإحلاق ثقافة مي�شي بها
النا�س ..ولكن بوثبة �شرف ..عادت فيتنام للفيتناميني ،وعادت جنوب �أفريقيا لأهلها ،فمحت
الأوىل �شرور دولتني متغطر�سني هما فرن�سا و�أمريكا ...وحمت الثانية �شرور �أكرب �إمرباطورية
لل�شر يف تاريخ العامل هي بريطانيا.
كل هذه املرايا نقر�أ يف تر�سيماتها م�ستقبل ثقافة املقاومة التي �أ ّدت �إىل حترير هذه البلدان
ً
ً
ولغة وعادات وح�ضوراً ،وهذه املرايا هي واحدة من املرجعيات
وثقافة و�سياد ًة
مكان ًا وزمان ًا
التي ن�ستند �إليها ونتعلم منها حياز ًة ملرجعيات �أخرى منها تاريخنا وثقافتنا وحمبتنا لأوطاننا
و�إخال�ص ًا لدماء الآباء والأجداد ،وتقدير ًا للأيدي التي ع ّمرت البلدان و�شقّت الدروب ،و�أن�سنت
الأودية واجلبال والكهوف ..وحرثت احلقول وزرعتها!
بالإ�ضافة �إىل هذا كله ،وما تفعله امل�ؤيدات امل�ستحدثة اليوم وهي م�ؤيدات للقهر والإذالل هدفها
وطي مفهومات مثل
ترك الثقافة الوطنية ،والبعد عن ف�ضاءات املقاومة ،وعدم االهتمام باللغةّ ،
املواطنة وال�سيادة ،والر�ضا بالفخ الإعالمي املعادي لنا يف كل �شيء ..باخلرب وال�صورة والوثيقة
و�سيا�سات التلفيق والكذب ،وما ُيلفت االنتباه نحو مغريات ال�سفر ،و�أ�ضواء ال�صاالت ،و�أموال
اجلوائز ..قلت بالإ�ضافة �إىل ذلك كله ..نحن ال نن�سى تاريخ ًا طوي ًال من الن�ضال الفل�سطيني
عمره اليوم قرن من ال�شهداء والويالت واالقتالع والنكبات واملجازر والأ�سى والدموع ..ولكن
وعلى الرغم من ذلك كله وهو �أ�سى ولود ،ف�إن طعوم الربتقال ،وروائح �شذا الأزه��ار ،وم�سرات
�ضفاف البحر ،وروحانية طربيا والقد�س والنا�صرة ..كلها جتول يف ال�صدور جوالن املحب حول
دار املحبوبة! واليوم ،وبعد هذه ال�سنوات �شديدة املرارة والأ�سى� ،سنوات احلرب املفرو�ضة على
ً
وثقافة وم�سار ًا لأن ما من طريق
�سورية ت�أكدت قناعتنا بثقافة املقاومة ر�سوخ ًا و�إميان ًا ونهج ًا
للكرامة �سواها ،وما من ثقافة تليق بتاريخنا وكرامتنا وت�ضحيات �أجدادنا �سواها ،فكيف لنا
�أن ن�سمع هذا الكالم الرجيف ونقبل به وهو يدعونا �إىل ثقافة �أخرى هي ثقافة اال�ستخذاء
واالنحناء للظّ الم..ر�ضا بالقهر ،وقبو ًال بويالت جديدة من اال�ستعمار ال�شناءة .ثقافة املقاومة،
ويف جميع �أنحاء العامل هي التي مررت ال�شعوب والبلدان من براثن الظلم ،وثقافة املقاومة هي
وهجت معاين احل�ضارة والعمران ..وهي التي حافظت عليهما!
التي ّ

Hasanhamid55@yahoo.com
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الحوا�شي
(من ال يقر�أ الحوا�شي ما حوى �شي)

•نذير جعفر

• �إ�سماعيل امللحم
الالفت يف بع�ض الظواهر امللمو�سة يف ن�شاطات املتعلمني
وا�ستعداداتهم وتناولهم للمقررات املدر�سية� ،إ�ضافة
�إىل ظ��اه��رة ال��درو���س اخل�صو�صية التي ا�ست�شرت
وارتفعت �أكالفها على ذوي الطالب و�ألقت ب�سلبياتها
الكثرية على عالقة الطالب مع ال�صف واملدر�سة،
الالفت �أن خمرجات التعليم انحدرت �إىل م�ستويات ال
تب�شر باخلري خا�صة و�أن جنوح النظام املدر�سي �إىل قيا�س
الذاكرة يف االمتحانات بعيد ًا عن قيا�س الفهم وقدرات
املتعلم املعرفية و�سوى ذلك .والظاهرة الأك�ثر �إث��ارة يف
اعتماد الطالب على امل�سائل املحلولة وامللخ�صات عند
طالب املرحلة اجلامعية على الأقل يف الفروع الإن�سانية
وازدراء الكتاب اجلامعي يف �أحيان كثرية وعدم الرجوع
�إليه �إال فيما ندر .وهو ظاهرة م�ستجدة مل يتكئ الطالب
�أيام زمان عليها ،بل �أن الطالب كان بالإ�ضافة �إىل املقررات
والكتاب اجلامعي يعمل على اال�ستزادة من املعلومات ب�سبل
�أخرى كثرية.
ك��ان �أح��د زم�لاء الدرا�سة يتفاخر �أمامنا �أن��ه �أكرث
�إتقان ًا يف متابعة املقررات الدرا�سية و�أنه ال يرتك �شاردة
�أو واردة من دون �أن يقر�أها ،ولذلك فال تفوته جملة وال
يهمل م�صطلح ًا ،فلكل ما يت�ضمنه املقرر حظه من العناية
لديه ،ناهيك عن التو�سع يف املتابعة ويردد دوم ًا �أنه يعود
�إىل املراجع وامل�صادر املذكورة يف هوام�ش الن�ص ،وال يثنيه
عن مراجعتها �إال عدم توافرها يف مكتبة اجلامعة ،ويختم
مباهاته تلك بالإ�شارة �إىل حر�صه يف قراءة احلوا�شي
يف الكتب التي ت�ضيف �إىل معلومات الن�ص معلومات �أخرى
موجودة يف هوام�شه تتيح للمتابع العبور �إىل ف�ضاء معريف
مدلال على �أهميتها وك���أن �صاحبنا يربهن �أن ما عداها
يظل ناق�ص ًا وي�ترك ثغرة يف ا�ستيعاب ال��در���س تنق�ص
من الإحاطة بجوانبه ،وينف�ش ري�شه ويكرث من الزهو
مبواهبه تلك مطلق ًا مقولة ت�ؤكد على اجتهاده وح�سن
قراءاته ملخ�صها:
“من ال يقر�أ احلوا�شي ما حوى �شي”.
ظلت مقولة زميلي تلك تخطر يف الذهن ردح ًا من الزمن
خا�صة عندما �أفتح �صفحة جديدة من كتاب ف�أنقل ب�صري
ر�أ�س ًا �إىل �أ�سفل ال�صفحة لأق��ر�أ احلا�شية قبل �أن �أتابع
قراءة تلك ال�صفحة ،حتى �صار الأمر عندي �شبه عادة
ال �أحيد عنها و�أج��د فيها متعة وفوائد� .أين منها اليوم
جلوء الطالب �إىل امللخ�صات فال يهمل احلوا�شي فقط ،بل
يهمل املقرر نف�سه ويعزف البع�ض عن اقتناء الكتاب –كما
ذكرنا -مكتفي ًا مبلخ�صات ال تغني وال ت�سمن.
م�ؤخر ًا كنت �أت�صفح كتاب ًا معروف ًا من ت�أليف الفيل�سوف
وعامل النف�س �شارل بلوندل ترجمة الدكتور حكمت ها�شم
�صدر ع��ام 1953عن دار املعارف يف م�صر ،وتبع طبعته
الأوىل طبعات ع��دة ،عنوانه (املدخل �إىل علم النف�س
اجلماعي) .داعبت �صفحات هذا املرجع الهام الذي كانت
مفرداته ج��زء ًا من مقرر علم النف�س االجتماعي حتى
عام 1962يف كلية الرتبية يف اجلامعة ال�سورية (جامعة
دم�شق الحق ًا) ،م�ستذكر ًا حمتواه رجعت �إىل ذهني تلك
احلكمة وخطر ذلك الزميل الذي باعدت بيننا الأيام فال
�أعرف له عنوان ًا وال مكان �إقامة ،ا�ستعذبت �أن �أتابع قراءة
بع�ض حوا�شي ذلك الكتاب ودونتها يف عجالة و�أراها الآن
�أمامي حافلة مبعلومات مفيدة وجميلة ت�شعر املرء ب�شيء
من بهجة الكالم و�إنعا�ش الذهن� ،أنقلها كما هي فقد جتد
من ي�ؤيد القول �أن “من ال يقر�أ احلوا�شي ما حوى �شي”.

تلك المكتبات...
هذا الخراب

وهاكم بع�ض مما جتمع منها لدي:
بايروث :م�سرح بناه لوي�س الثاين ملك بافاريا لعر�ض
�آثار املو�سيقي ال�شهري فاغرن.
مفتار��� :ش��ارع يف باري�س تقطنه طبقة ف��ق�يرة وراء
البنثيون.
يتخذ النا�س �أهواءهم على طريقة ليليا .وليليا هذه هي
بطلة الرواية املعروفة بهذا اال�سم مل�ؤلفتها جورج �صاند.
اتخاذ ال�شعر على طريقة نينون .ونينون هي �آن دوالنكلو
( )1705 1620-من �شهريات ن�سوة فرن�سا جما ًال وظرف ًا
و�أدب ًا.
الع�صر الكبري هو ع�صر لوي�س الرابع ع�شر.
�أمرية كليف :من �آثار مدام الفييت ،وهي امر�أة �شريفة
جريئة باحت لزوجها بحبها غريه ،فق�ضى �أمل ًا عليها ،و�أبت
�أن تتزوج مبن حتب بعده.
�إيلوئيز اجلديدة (�أوجوليا) من روائع ما كتب جان جاك
رو�سو على طريقة الرت�سل عام  1761وهي ق�صة عا�شقني
حال بينهما زواج �شرعي وبقيا على حال العفة رغم �إقدام
زوج العا�شقة على اجلمع بني العا�شقني داخل حرمه.
�آنتوين :م�أ�ساة رومانتيكية عنيفة لإ�سكندر دوما�س
الأب كتبها عام  1832ورد فيها الكلمة ال�شهرية( :لقد
كانت ممتنعة علي فقتلتها).
ع�شاق :ملهاة ر�شيقة ملوري�س دوين كتبها �سنة 1895
تدور بني عا�شقني فرق القدر بينهما.
امل���ر�أة ال��ع��اري��ة :م�سرحية لهرني ب��ات��اي ظهرت عام
 1899وهي تدور حول م�أ�ساة عاطفية مو�ضوعها عزوف
م�ص ِّور بعد �أن بلغ ذروة املجد من زوجته املخل�صة التي
�أحبته يف فاحتة حياته الفنية.
دونيا�سول :البطلة املع�شوقة يف قطعة هوناين ال�شعرية
لفيكتور هوغو.
�آنديانا :هي مثال امل��ر�أة التي جمدت ج��ورج �صاند يف
�شخ�صها �شريعة الهوى متجيد ًا لطاملا �أحتف ر�ؤو�س الع�شاق.
وردت هذه احلوا�شي على بحث احلياة االنفعالية كما
يراها م�ؤلف الكتاب.
وم��ن احلوا�شي التي �سطرها الكتاب مذي ًال بها بحث
الذاكرة:
ربات الفنون هن بنات زو�س من امنيموزين ،وعدتهم ت�سع
�أخوات هن:
بتولني تولت �أم��ر الفنون احل��رة وال �سيما الف�صاحة
وال�شعر.
�أما �أكليو فتقوم على التاريخ.
وتتوىل �أوترب �أمر املو�سيقا.
تقوم تايل على امللهاة.
و ِملبومني على الفاجعة ،وتريب�سيكور على الرق�ص،
و�إي��رات��و على فن الأ���س��ى ،وبوملنيا على ال�شعر الغنائي,
و�أوراين على الفلك وك��ال��ي��وب على الف�صاحة و�شعر
البطولة.
ه��ذه �ضمة م��ن حوا�شي الكتاب امل��ذك��ور ،ال تنق�صها
الفائدة .لعل الدار�سني من طالب و�آخرين غريهم تغريهم
احلوا�شي ،كما زميلنا ،ف�أ�سئلة ال�صح واخل��ط���أ ال مي ّكن
االقت�صار عليها يف بناء املعارف القابلة للنمو وات�صافها
باملرونة وقابليتها للتجدد.

لي�س لك �أن تذكر الكتب واملكتبات �إال وحت�ضر حلب رحم ًا
لطباعتها واحت�ضانها وف�ضاء ثقافيا النت�شارها وتداولها
وت�سويقها منذ والدة �أول رواية عربية فيها «غابة احلق»
لفرن�سي�س املرا�ش يف العام 1865م حتى مطلع الألفية
الثالثة التي بد�أت ت�شهد انح�سارا تدريجيا يف عدد تلك
املكتبات وتراجع �سوق الكتاب وتداوله �إىل حدّ املوات يف
�أيامنا هذه!
رمب��ا كانت ال�سبعينيات والثمانينيات الربيع احلقيقي
الزده��ار املكتبات يف حلب ,فتكاد ال متر ب�شارع �إال وحتظى
مبكتبة تزخر ب�آخر ما طبع يف بريوت �أو القاهرة �أو دم�شق بل
�إن بع�ض �أ�صحاب تلك املكتبات كانوا يطلبون لك �أي كتاب تريده
من دور الن�شر لي�صلك خالل ثالثة �أيام! �أما بالن�سبة �إىل الكتب
القدمية �أو املفقودة من املكتبات احلديثة لنفاد طبعاتها فكان
لها مكتبات عدة متخ�ص�صة فيها يف �شارع القوتلي ,وحتولت كلها
الآن �إىل حمالت لبيع «املوبايالت» و�إك�س�سواراتها!
ال ميكن ملثقف �آنذاك �إال ويرتدد على مكتبة «الفجر» التي
تخ�ص�صت بالكتب الرو�سية املرتجمة �إىل العربية وبالفكر
املارك�سي على نحو خا�ص وكانت معار�ضها ال�سنوية ت�شهد زحاما
عجيبا كثريا ما كان ي�ستغله هواة �سرقة الكتب يف احل�صول على
مبتغاهم بال ثمن! و�أذكر �أنني انتظرت �ساعة على الر�صيف
غ�صت
لأمتكن من الدخول �إليها خالل معر�ضها ال�سنوي بعد �أن ّ
بالزوار والهواة من كل الأعمار ذكورا و�إناثا! وكم كانت خيبتي
�شا�سعة عندما مررت بها قبل �سنوات لأراها حمال لبيع الكنافة
النابل�سية!
�أم��ا مكتبة ا�ستانبويل فقد كانت تزين واجهتها ب�آخر
الإ�صدارات يف العوا�صم العربية التي مل مي�ض على �صدورها
�سوى ب�ضعة �أي��ام! وكان �صاحبها م�ستعدا لإح�ضار �أي كتاب
عربي �أو �أجنبي تطلبه من �أي عا�صمة �أو دار ن�شر ,وكم �أحزنني
�أي�ضا حتولها �إىل حمل لبيع احلقائب اجللدية!
ويف زاوية تقاطع �شارع بارون مع �شارع القوتلي كانت تنه�ض
دار ن�شر ومكتبة «عف�ش» املتخ�ص�صة بكتب ال�تراث وق�ص�ص
الأطفال ,لكنها توقفت �أي�ضا عن ن�شاطها و اكتفت بفتح �أبوابها
�أحيانا بغر�ض الت�صفية ,ومثلها مكتبة الأ�صمعي العريقة
يف اجلميلية التي �أ�صبحت جاهزة للبيع بعد ت�صفية معظم
حمتوياتها! ولي�ست ح��ال مكتبة «عجان احلديد» ال�شهرية
بكتب الرتاث �أف�ضل حاال فقد انتقلت �إىل حي بعيد ويكاد ال
يهتدي من يق�صدها �إال ب�شق النف�س! وحتول مركزها القدمي
املعروف �إىل حمل جتاري!
حتى مكتبات الأر�صفة املزدهرة انعدمت متاما بعد اخلراب
الذي طال املدينة منذ ثالث �سنوات ومل ت�سلم منه ف�أ�صبحت
نادرة وتقت�صر على الكتب التجارية وامل�سروقات!
ورمبا مل يبق الآن �سوى مكتبة الزهراء التي تقاوم بب�سالة
�إغراءات التحول �إىل حمل جتاري لبيع الأحذية �أو الألب�سة
تفرط به!
متكئة على ما�ض جميل ت�أبى �أن ّ
هل ت�صدق نبوءة �إمربتو �إيكو وتتحول املكتبات اخلا�صة
والعامة �إىل جمرد متاحف للكتب تثري الغرابة لدى الأجيال
املقبلة التي �سرقتها ثورة التوا�صل الإلكرتوين ومل يعد لها �أي
�صلة بالكتاب الورقي احلميم؟ قد ال تكون تلك النبوءة قريبة
التحقق ,وال �سيما �أن للكتاب الورقي ع�شاق كرث يف خمتلف
�أنحاء العامل ,وما زال يحظى باهتمام الأجيال ال�سابقة ,لكن
امل�ؤ�شرات تعزز هذا االعتقاد ما مل تتخذ ال��دول �إج��راءات
عملية على الأر�ض ,منها :دعم الكتاب الورقي بو�صفه غذاء
للروح والفكر كما تدعم اخلبز بو�صفه غذاء للج�سد ,وذلك
عرب �إعفاء دور الن�شر من الر�سوم اجلمركية خالل م�شاركتها
يف املعار�ض الدولية ,وتخفي�ض ر�سوم الأك�شاك وال�صاالت
واملكتبات التي يباع فيها الكتاب ,و�إي�لاء االهتمام باملكتبات
املدر�سية واجلامعية وال��ع��ام��ة ال��ت��ي تعد احل��ار���س الأم�ين
للكتاب الورقي ترويجا وت�سويقا وحمافظة على دوره و�إبراز ًا
لأهميته.

زوايا
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«ا�ضحك  ...تب�سماً»
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•ه�شام برازي
من الأم��ور ال�شائعة بني
النا�س ,ال�ضحك ب�صوت
ع�������ال .والأك��ث��ري�����ة
ت��ق��ه��ق��ه ب�����أ�����ص����وات
مرتفعة ,تعبري ّا عما
ي��ج��ول ب��داخ��ل��ه��ا من
انفعاالت و�ضغوط نف�سية.
كان املدير يف (املرحلة
الإع���دادي���ة) ي���ردد على
م�سامع طالبه عند �سماعه
�صوت �ضحكاتهم املجلجلة
امل���دوي���ة ,ب�سبب ك���ان �أو
دونه:
ا���ض��ح��ك��وا ت��ب�����س��م�� ًا يا
�أب���ن���ائ���ي ,م���ن امل��ع��ي��ب �أن
ي�ضحك الإن�����س��ان ب�صوت
ف�ضلنا
عال ,نحن ب�شر ,وقد ّ
اهلل على �سائر خملوقاته.
وك��ل��ك��م ي��ع��رف �أن �أن��ك��ر
الأ�صوات� ,صوت احلمري .
كيف ذلك يا �أ�ستاذ؟!
وي�����س���أل��ه ب��ع�����ض الطلبة
امل�شاك�سني.
ي��و���س��ع م��ا ب�ين �شفتيه
قليالّ ,وي�صطنع ابت�سامة
باهتة ,حتى تبني �أ�سنانه اال�صطناعية البي�ضاء ,وك�أنه
يقول (هكذا يكون ال�ضحك).
وكان هذا املنظر كفي ّ
ال �أن يجعلهم يقهقهون ب�أ�صوات
تزلزل �أركان غرفة ال�صف ,مما كان يثري حفيظة املدير,
في�ضرب كف ّا بكف ويقول :الحول وال قوة �إ ّ
ال باهلل� ,أنا
عم علّم �أوبا�ش ,جعلكم اهلل ال تتعلموا وال تفهموا .
كانوا يحبون كالمه و�أمثاله وتعليقاته ,ويحاولون
با�ستمرار� ,إخراجه عن وقاره حتى ي�سمعون منه كالماّ,
يعتربونه مبفهومهم جميالّ.
و�إن�صاف ّا للحقيقة ,كان مديرهم غيور ّا على م�صلحة
طالبه جميعاّ ,ال يفرق بني غني وفقري ,ويقول :الفقر
لي�س عيب ّا يا �أبنائي ,وعلى الفقراء �أ ّ
ال يخجلوا من
واقعهم� ,أنا �شخ�صي ّا �أرقع جواربي التي �ألب�سها ,واللبا�س
املرقع النظيف ,خري من اللبا�س اجلديد املت�سخ.
كان يحثهم على النظافة والو�ضوء ب�شكل جيد ,قبل
التوجه �إىل امل�سجد املجاور للمدر�سة لت�أدية ال�صالة� ,إذ
كان ي�ؤمهم .ويف بع�ض الأحيان ينيب عنه �أحد املدر�سني,
ملراقبة الطلبة وهم ي���ؤدون ال�صالة يف الطابق العلوي
للم�سجد ,فكان يفاجئهم وهم يتدافعون اثناء ال�صالة,
لأن بع�ض الطالب يتظاهرون بال�صالة خوف ّا من العقاب.
ك��ان��ت اخلم�سينيات ,ف�ت�رة مم��ي��زة م��ن حياتهم,
ف��الأح��داث ال�سيا�سية واالجتماعية يف ذل��ك الوقت
كانت حتر�ض الطلبة �إىل التظاهر والت�صدي لرجال
الأمن حني تبد�أ �إ�شارة (ه�س..ه�س..ه�س) بني الطالب
يف املدر�سة ,وهذا معناه � ّأن �إ�ضرابا �سيقع اليوم ,وبعد
حلظات  .يبد�أ الطالب ,واحلما�س يغلي يف �صدورهم,
دورتهم الأوىل �ضمن باحة املدر�سة ,ثم تتبعها الثانية,
وعيون املراقبني الذين الحول لهم وال قوة ترمقهم من
خلف نافذة الإدارة  .وهم ين�شدون :يا ظالم ال�سجن
خ ّيم �إننا نهوى الظالما.

كان �شعور الطالب
طافحا باملحبة
واالحرتام
ملعلميهم ,فاملعلم
كان مربي ّا
وموجها ,ويبذل
كل طاقاته
الذاتية املختزنة
من �أجل �إفادة
طالبه.

مت يتجهون نحو الباب الرئي�سي ,الذي يحر�سه البواب
الكهل ,فيتقدم نحوه ق��ادة الإ���ض��راب ,ويرفعونه نحو
الأعلى ,ويبعدونه عن الباب ,بعد �أخذ املفتاح منه عنوة,
وم��ن ثم يتدفق ال�سيل الب�شري �إىل ال�شارع� ,إذ يكون
رجال الأمن (ال�شرطة) مت�أهبني وبانتظارهم ,خوذاتهم
على ر�ؤو�سهم ,وب�أيديهم الع�صي املعكوفة ( اخليزرانات)
والرتو�س املعدنية التقاء احلجارة التي يبد�أ الطالب يف
رميها التمهيدي واال�ستفزازي بعد فتح احلقائب املدر�سية
التي كانوا يحر�صون دائم ّا على و�ضع احلجارة فيها.
يبد�أ رج��ال ال�شرطة بالرد ال�سريع ,قنابل م�سيلة
للدموع  ,ثم يعقبه الهجوم ,ويلتحم الطرفان ,اال�شتباكات
بالع�صي تارة وبالأيدي تارة �أخرى ,منهم من ي�شّ ج ر�أ�سه
وت�سيل دم���ا�ؤه ,ومنهم م��ن يعتقل وي��ق��ذف فيه داخ��ل
ال�سيارة ذات ال�شبك املعدين الواقي من احلجارة ,ومنهم
من ير�ضى الهزمية بالفرار على مبد�أ (�أجن’ �سعد فقد
هلك �سعيد) �إذ يكون اللقاء �أمام �سينما غازي يف املرجة
التي علمت �إدارتها بوقوع الإ�ضراب ف�أعلنت عن حفلة
�إ�ضافية �صباحية .
كان املدير ال ير�ضى عن هذه الأعمال ,ال ل�شيء ,
ولكن حتى ال ي�ضيع الطلبة �أوقاتهم ,وال ي�شغلهم �شيء
عن درا�ستهم ,ويقول:
�أنتم الآن �شباب �صغار ,غري مدركني وال مقدرين نتائج
�أعمالكم ه��ذه ,ال ت�ضيعوا م�ستقبلكم ,والتفتوا �إىل
درا�ستكم  ,واتركوا اخلبز خلبازه.
كالعادة جتلجل الأ�صوات امل�شاغبة ب�ضحكات مدوية,
ا�ستفزازا ل�شعور املدير ,حتى ي�سمعهم بع�ض من الكلمات
التي تثلج �صدورهم ,واملنتهية بـ (ا�ضحكوا تب�سم ّا يا)....
وما يكادون �أن ي�سمعوا هذه الالزمة ,حتى ي�ضج اجلميع
مب�سل�سل من ال�ضحكات اله�ستريية ,خمتلفة الأل��وان
والأحجام والطبقات.
كان الطالب يحبونه ويحرتمونه مبادلة منهم ل�شعوره
الطيب احلاين ولإح�سا�سهم بخوفه على م�ستقبلهم .فهو
يريدهم �أن يتعلموا لغريته على م�صلحة الوطن ,وكان
يبذل كل طاقة لديه يف �سبيل تن�شئة �أجيال يكونون
عدة للم�ستقبل ,مت�سلحني بالعلم والإميان والأخالق.
كانت املدر�سة تقابل مدر�سة للإناث .وعنفوان ال�شباب
ي�ضج يف الأع��م��اق ,ويغلي كالرباكني ,وال��دم��اء احلّ��ارة
ّ
جتري يف ال�شرايني ,متوهجة ككرات من النار ,والقلوب
م�شرعة ,لكل ن�سمة  ,ولكل نظرة  ,تنب�ض حب ّا  ,كورقة
خ�ضراء مرت عليها ن�سمة ربيعية.
بالرغم من التهديدات والإنذارات بالعقاب ال�شديد
 ,كان الطالب يرابطون جماعات ووحدانا �أمام املدر�سة
غري �آبهني وال م�ستجيبني �إ ّ
ال لنداءات القلوب .
و�أم��ام ه��ذا الإ���ص��رار العنيد .ك��ان املدير ي�ستعمل
�شتى �أ�ساليب املراقبة واملداهمة ,حتى ي�ضبط طالبه
متلب�سني باجلرم امل�شهود  .فكان تارة يركب �سيارة اجرة
وا�ضع ّا على عينيه نظارة �سوداء ,ومرة ي�أتي ما�شي ًا على
قدميه� ,أو راكب ّا يف �إحدى زوايا حافلة الرتام ,ليباغت
طالبه على حني غرة ومي�سك بهم  ,و�أحيان ّا كان يراه
البع�ض قادم ّا عن بعد  ,فيحاولون الهرب اعتقادا منهم
�أنه مل يرهم ,ولكنه كان ذكي ّا جداّ ,ويعرف طالبه جميع ّا
بال�شكل واال�سم �أحياناّ ,وبعد �أن يدق اجلر�س وي�صطف
الطالب يف باحة املدر�سة ا�ستعدادا للدخول �إىل الغرف,
فكان يوجه كالمه �إىل الذين هربوا وينذرهم بقوله:
�إنني �أعرفكم واح��د ّا واح��داّ ,وحتى ال ن�ضيع الوقت,

فمن الأف�ضل اخلروج ب�إرادتكم والوقوف �أمام �صفوفكم.
و�سمرهم
خرج البع�ض ,ومتلك اخلوف البع�ض الآخر ّ
يف �أماكنهم لأنهم على يقني � ّأن الق�ضية ال ميكن �أن حتل
�إ ّ
ال بالطرد وا�ستدعاء ويلّ الأمر كان ذروة العقاب.
نفد �صرب املدير بعد انتهاء مدة الإنذار ,وقام باقتحام
ال�صفوف لإخراج الذين تلك�أوا ,ثم �ألقى حما�ضرة ق�صرية
يف الأخالق ,وانتهت ب�ضحكات الطالب املعتادة ,ف�أتبعها
مبقولته ( ا�ضحكوا تب�سم ّا يا.)....
بت�شجيع وحت��ري�����ض م��ن الإدارة ه��ذه امل���رة ,خرج
ال��ط�لاب مبظاهرة ك�برى ,تقدمها امل��دي��ر والأ���س��ات��ذة,
فالقطر امل�صري ال�شقيق تعر�ض لعدوان ثالثي (فرن�سي,
�إنكليزي� ,إ�سرائيلي) .وك��ان احلما�س ملتهباّ ,واجلميع
يطلب امل�شاركة يف القتال والدفاع عن م�صر وخا�صة �ضد
�إ�سرائيل ,فالتظاهرات غ�صت فيها �شوارع املدن ال�سورية
وحتي �صمود وب�سالة ال�شعب
وهي تهتف �ضد العدوان
ّ
العربي يف م�صر.
كان �شعور الطالب طافحا باملحبة واالحرتام ملعلميهم,
فاملعلم كان مربي ّا وموجها ,ويبذل كل طاقاته الذاتية
املختزنة من �أجل �إفادة طالبه وتعليمهم  ,والعقاب �صارم
عند التق�صري.
ومتر ال�سنون  ,وتوزعت طالب املدر�سة �شعب احلياة ,
منهم من �أخذ فر�صته ,ومنهم من بات ينتظر �أمام بوابة
احلياة .
ت�شاء الأق��دار� ,أن ترتب لقاء عابر ّا يف احد ال�شوارع
 ,مع املدير العزيز ,وهو متقاعد ,مي�شي الهوينى ,معتمد ّا
على عكازه من جراء ال�ضعف الذي �أ�صابه من ال�شيخوخة,
ومل يعد يدري كيف اندفع �إليه  ,يتملكه �إح�سا�س غريب
 ,و�شعور فيا�ض باحلب لتحيته وتقبيل يده التي تراجع
فيها �إىل اخللف قائ ّ
ال  :ا�ستغفر اهلل يا بني .
رف��ع ر�أ�سه �إىل الأع��ل��ى ,ورمقه بنظرة واهنة من
عينني ن�صف مغم�ضتني
 ,خبا منهما �شعاعهما
النفاذ  ,وتابع قائ ّ
ال
 :مل تعد ت�سعفني
الذاكرة يا بني ,ذكّرين
بنف�سك.
�أنا فالن
ه���زّ ر�أ���س��ه ب�ين �شك
ويقني.
ثم �س�أله عن �صحته
و�أح��وال��ه وعن ال�سالم
ال������ذي ت���دع���و �إل���ي���ه
�إ�سرائيل,
ف����أج���اب م��ت�����س��ائ�لاّ
وب���أ���س��ف :كيف نخطو
ب�سالم نحو قوم مولعني
بقتل ال�سالم ؟
وق��ب��ل �أن ي��غ��ادر,
رفع يديه يف حرية نحو
الأعلى وق��ال مب��رارة:
ح�����س��ب��ي اهلل ون��ع��م
الوكيل.
وت��اب��ع ���س�يره را�سم ّا
على �شفتيه ابت�سامة
غام�ضة.

كان املدير ال
ير�ضى عن هذه
الأعمال ,ال ل�شيء ,
ولكن حتى ال ي�ضيع
الطلبة �أوقاتهم,
وال ي�شغلهم �شيء
عن درا�ستهم.
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زمّل قلبي

•روال عبد احلميد
يف ال�سماء
�أرى م�شكاة معلقة
و�أرى قلبك ينو�س
ما بني �شرق قلبي وغرب
�شرياين
و�سرب ميامات تطري
تغطي املدى
وحتط على مروج ق�صيدتي
�أنت كلمتي
�أنت الق�صيدة
••••••••••••••
�صغرية فراخ ولعي
حتاول الطريان وال ت�سعفها الأجنحة
�صغرية �أنا
قدماي ال تثبتان
و�ضفائري م�شتعلة
ام�سك يدي
علمني كيف �أراق�ص الأخيلة
ام�سك قلبي
فالبيادر فيها تنادي خيوال �شهباء
تنادي عينيك
ف�أر�سل ميامتني تلونان �سعف �أوردتي
كي ين�ضج القمح
كي تن�ضج الق�صيدة
•••••••••••••••••••••
�صغرية الأر�ض
ال تت�سع لب�ساتني التوليب
املتدثرة ب�شوقي
وبعيد جدا �أنت
قل للنيازك �أن تهد�أ
قل لأوراق ال�سنديان �أن تنتظر
زمل قلبي
فاحل�صان الأ�شهب يعدو يف حقوله
والثلج ينهمر
وجنمة ال�صباح النائمة فيها ترجتف
ويحلق ن�سر هناك
يف خملبه خامت �سليمان
زملني ف�أنا �صغرية
واحلكايا مذنبة ورمادية
••••••••••••••••••••
على �صخرة �سيزيف �أنام
و�أ�سمع خرير املاء
و�ضفائري يف جزيرة يف فم احلوت
و�أنت فار�سي
نا ِد جنودك
ناد الهدهد كي ي�أتيك بعر�ش من رياحني
ناد الغيوم فلتمطر
فلتنبثق الينابيع من ال�صخرة
وزمل قلبي

مهد الح�ضارات
•م�صطفى �صمودي
البابلي  ..ن�شوة راحي
�صد ُر ِك
ّ
يا �شـراع ًا لفاحتات ال�صباح
هَ ْدهَ دَ تني �أطياف وعد ٍ بتول
ور�سـول ٍ من طرفك اللّماح
يانع الوعـــــد �أذبلته الأماين
وال�شه ّيات مل َي َطلْها جناحي
كلما قلت � :آية ال�سـّعد �آبت
موغال يف جراحي
ّع ْ�س َع َ�س احلزن ِ
كلما قلت يا عـراق ِ�صليني
�أ ِز َف ال َب ْيـن �آن مدّ انزيـاحي
ُ�سـ َّرة الأر�ض مهد فجر احل�ضارات
وكنز امل�سطور يف الألواح /1/
عانقيني َد ْ
يف ُء قلبك نب�ضي
�آية احل�سن َجلّ ُح ْ�سن املِالح
إباء
يا عذوق النخيل ِع ْمتَ � ً
وعرتتي وفالحي
دمت زادي َ
كلّ خمر ٍ عتّق ُته من هَ وانا
�ســّـ َف َحتْهُ مواجع الأقداح
يا ليا ّ
يل  ..ال عراقي عراق
�أرجتيه وال الرياح رياحي
الرزايا
ٌ
م�ستباح على �ضفاف ّ
ال�سمات ..غ َّرب �ساحي
وغريب ِّ
وغريب ال�سـّمات ( مولوخ ) ()2
ل ّعاق دماء � ْأعتى من ال�سفّاح
يطلع اللّحن من دمي ُط ْحـلب ّي ًا
و�أتون النزيف َب ْوح نواحي
ال�سقوط يف َغ ْي َهب
ممُ ْ ِعن يف ّ
اجلدب �أعاين ُكهولة امل�صباح
وي
كم طغى يف عراقنا َد َم ٌّ

وبغى يف القد�س ال�شريف �إباحي
عانق ال�ضوء مقلتي ذات فجر
كعناق الأرواح للأرواح
فر�ضعت الكفاح ثدي ًا منري ًا
و�أ ًر ْيتُ الكفاح معنى الكفاح
وفتحتُ
الق�صي �شرق ًا وغرب ًا
ّ
�أهَ ب العاملني دفء َ�سـماحي
�أمتطي �صهوة البرُ وق ُبراقا
مرفئي ال�شم�س وال�سماء َمراحي
م�ضاء
كنت �أم�ضى من امل�ضاء
ً
كنت �أحلى من الندى  ..والأقاح
يو�سفي اجلمال وجهُ فتوحي
ُّ
عطر و�شاحي
م�شرقي اجلالل ُ
ُّ
يا �سـماء ال�شـ�آم يا حلم احللم
جت َلَّ ْي ّ ..
ون�ضري �أفراحي
وهَ بيني �سريور ًة وانطالق ًا
اجلراح
وانعتاق ًا يا مب�ضع ّ
لزمان القطوف ح َنّتْ بالدي
و�سفيني مالذها مالّحي
غفوة ال�شم�س ال تدوم طويال
فاح�ضن ال�شم�س وانطلق يا �صباحي
----------------------------- =1كانوا يعتقدون �أن العراق ُ�س ّرة الأر�ض ومركز العامل ومنهـم(
ابن خرداذبة) يف كتابه ( امل�سـالك واملمالك) واليعقوبي وامل�سعودي
�أي�ضاً .
= الألواح هي �ألواح ملحمة جلجام�ش
م�ص
 ( =2مولوخ ) كما تروي الأ�ساطري �إله رهيب يعي�ش على ّ
ال ّدمـاء وكان الفنيقيون يتق ّربون �إليه ب�أطفالهم ويحرقونهم
�أحياء �أمام �ضريحه .

يليق بك الو�صف
•فادي عي�سى
ر�أيتها والوجه يجلب النظر
وتن�شدُ ال�شعر وتقر�أ ال�سور
وتر�سل الأحلان من ثغر لها
ك�أنه حلن من احلور �صدر
�أو �إنه �صوت من اخللد وقد
�أبقى له يف كل �إن�سان �أثر
�أو حلن طري يف الغ�صون قد �شدا
�أو بلبل غرد يف �أعلى ال�شجر
فجئتها وقد عرتني ده�شة
مما ر�أيت من جمال وعرب
فخدها كاجللنار �أحمر
ووجهها كالبدر يف الكون زهر
فقلت يف نف�سي �سبحان الذي
�صورها فتلك �أح�سن ال�صور
قد جمع اجلمال واحل�سن بها
ويف �سواها كل ح�سن مل يذر
فال تلوموين فتلك ظبية
ك�أنها خملوقة من الدرر

ك�أنها النور بليل حالك
�أو �أنها مثل ال�ضياء يف ال�سحر
�أو هي كال�صبح بدا حمارب ًا
فان�سحب الليل و�صبحنا انت�صر
فلو ر�أيتم حمياها الذي
يعجب كل من ر�آه ونظر
خللتم ب�أنه �شم�س بدت
�أو �أنه بدر على الكون ظهر
فلم �أ�شاهد يف حياتي مثلها
ومل �أجد بح�سنها بني الب�شر
فكل نور قد �أتى من نورها
فنورها يزري ب�أنوار القمر
علي �أ�شم خدها
ناديتها ّ
ف�إنه رو�ض به الورد انت�شر
فنورها ي�سمو على نور ال�ضحى
و�ضو�ؤها يعلو على �ضوء القمر...

شعر

�أنفا�س ال�ضياء
• ماجدة �أبو �شاهني
�أملأُ ال�صد َر ب�أنفا�س ال�ضياء
احت�سي نور ال�صباح
�أ�سعدُ الع َ
ني ب�أزها ٍر يبللها الندى
والطري يغدو �شادي ًا
ويخاطب الروح الإله
ُ
�.شكر ًا لأين �أحت�سي
 ...يوم ًا جديد ًا يف احلياة.
قد �أقر�أ اليوم كتاب ًا...
ولقد �أ�صوغ ق�صيدة
بحر ف�ضاء
 ..و�أغيب يف ٍ
�شكر ًا ملن يهدي ال�ضياء
و�أعاند الأمواج يغمرين الزبد
ُ
نتبادل الغزل اجلميل
ن�سيم عابر
قد يرع�ش اجل�سد َ ٌ
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�أنا في دمائك
•علو�ش ع�ساف
نابت َ
�أنا ٌ
ْ
�سماك
اخلنادق يف
خلف
ِ
ٌ
ٌ
جمنونة ال تنثني
�صرخة
�أنا
رح َك �ش َّع فجر ًا يف املدى
وج ُ
مت�شي ُ
كم رع�شةٍ يف خافقي يا موطني
ٌ
َ
غزالة
فدمي
ب�سفحك قا�سيونُ
ُ
قناديل اليتامى يف الدُّ جى
ودمي
�أنا يف دما ئ َ
ِك نخلةٌ وق�صيدةً
عمر �أورد ِة احل�ضاراتِ ا لّتي
يا
َ
�أنا عائدٌ مهما ا�ستطالتْ غربتي
ني ق�صيدتي وبحورها
أرج ط َ
�س� ُّ
تخ�ضر �أنفا�سي ويورقُ نخلُها
ُّ
يا موطني ..ماذا ترى ..يا موطني
ني ودمعتي
كفني عويلُ اليا�سم ِ

• �صفاء فرحان ال�شمندي

ف�أذوب يف �سفر النوار�س
فوق �أجنحة اخليال ..
ثم متطرين جما ًال انت�شاء
ّ
�شكر ًا لأنيّ اليوم يف هذا الرواء.
قارب ال�صياد �أ�ضناه ال�سهر . .
ُ
اخلطوات يحدوه الرجاء
مرتنّح
ِ
فيعيد باملجداف..
توزيع الأغاين يف املياه
�شكر ًا لأن خلافقي بع�ض احلياة.
ال�سمراء يف الوادي الرطيب ..
غابتي
ُ
ِق ُ
بلة الأحال ِم يف ظل ِّ امل�ساء
�أفر�ش الروح ب�ساط ًا للحفيف ....
يغزل البد ُر حكايا من ظالل
تهم�س ال�شم�س ب�أ�سرار الغروب
خلف ُكثبان التاللِ
ينزوي �صخب ُ املدينة
ينت�شي يف خاطري عبق احلكايا
� َ
ألف نب�ض من حنني
�شكرا ًلأين مل �أزلْ بنْتَ احلياة ..

ّ
ْ
يداك
أر�ض حتملني
متو�شح ًا با ل ِ
يف ِّ
قافية ُت�شاغبني � ْ
أراك
كل
ٍ
َ
ْ
يراك
خلفك الهث ًا حتى
املجدُ
ً
ْ
ثراك
نبتتْ �شرايينا وفاحتْ يف
ْ
جل�أتْ ِلظل َّك ح َ
الهالك
ني �أدركها
لهيب من ِد ْ
ودمي ع�صار ُتهُ
ماك
ٌ
ْ
هناك
�أنا ها هُ نا جذري ..فلن �أحيا
ُ
ْ
�سناك
بفجر من
بوارقها
�ش ّعتْ
ٍ
�أخ�ضلُّ يف ُح ٍلم تعطّ َر من ر �ؤاك
�أرمي ب�صل�صالِ الق�صيد ِة من رماك
ْ
هواك
أ�سرح يف
�أروي ب�ساتيني و � ُ
جرح قد � ْ
أتاك
بقلب فوق
رفق ًا ٍ
ٍ
ْ
�سواك
ال قلب خلف جنازتي مب�شي

ق�صيدتان

� ٍآت �إ ّ
يل من املحيط ..
ُ
ترحل من دمانا
وهي

9

ٌ
ناق�صة هي الأيـّام
املليئة بالفراق
ُ
تبعث �إلينا بنا ٍر
من الأ�شواق
�س�أحرقُ
معابر الغربةِ
َ
وال�سـفر
ّ
وكلّ �آلة ُتباعدُ بني الب�شر
للحب
�س�أبني م�سالك ًا
ّ
واكتب عليها
القلوب
مي
تعلّموا تقد َ
ِ
ً
منحة للقلوب

الغربة

اختباء
ُ
أختبئ كدفء ال�شّ م�س بني الرباعم
�
ألعب بخفّة الفرا�شات مع الألوان
و� ُ
ال �أجد غري الهواء الطّ لق
ُي�ش ّيع روحي املطر الأزرق
الهابط مع الغيوم
ري بالعزلة
يدفعني التفك ُ
كي �أبقى بعيد ًا يف غرفتي
بني �أوراق العمر
� ُ
وراء وجودك يف الغياب
أرك�ض َ
�أطرقُ
الع�شق ال�ضـ ّيـقة
دروب
ِ
َ
طرقات طفيفة

10
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قصة

ر�سالة �إلى �أم توفيق

• د .حممد عامر املارديني
مل يكن ذل��ك ال�صباح عادي ًا مثل �أي
�صباح مي��ر ..فعند ال�ساعة ال�سابعة
�سمعت قرع ًا خفيف ًا على ب��اب البيت.
نه�ضت م��ن ���س��ري��ري �أف��ت��ح ل��ل��ط��ارق..
ففوجئت ب�سيدة كهلة عمرها يغادر
�إىل �أواخ��ر ال�ستينيات .كانت �شاحبة
ال��وج��ه ..م��ا ي��دل على تعبها يف الطريق
م�شي ًا على الأقدام� ..أو رمبا ل�صعودها نحو
ع�شرين درج��ة حتى و�صلت ب��اب بيتنا.
كانت ترتدي معطف ًا رث ًا ،بني اللون ،بانت
على ظهره وحت��ت �إبطيه ه��االت م��ن ملح
العرق  ،املرتاكم منذ �أ�سابيع  ،ورمبا لأكرث
م��ن ذل��ك م��ن دون �أن ي��رى غ�����س ً
�لا .كانت
تغطي �شعرها ب��رداء �أبي�ض طويل� ..أما
قدماها املنتفختان من احتبا�س املاء فكانتا
مدكوكتني يف حذاء �أ�سود مهرتئ يدل على
�ضيق ذات يدها .قلت لها :خ�يراً ...ماذا
تريدين �أيتها ال�سيدة ..قالت يل بوجه
�شاحب ،وقد بدت على �شفتيها اجلافتني
�آثار من زبد :هل يل يا بني بكر�سي �أجل�س
عليه ف�أ�سرتد �أنفا�سي ..وك�أ�س من املاء �أبل
به ريقي.
�أوح����ى يل ذل���ك ال��ط��ل��ب ب���أن��ه طريقة
جديدة للت�سول� ..أو رمبا عملية �سلب �أو
احتيال جتري بالتن�سيق مع جمموعة من
اللُّ�صو�ص بعد �أن تبد�أ بها مثل هذه ال�سيدة
با�ستدرار عواطف النا�س الب�سطاء وال�سذج
لتوقع بهم بطريقة �أو ب�أخرى ..فيح�صل
ما قد يح�صل من �سرقة �أو قتل� ..أو ما
ي�شبه ذلك .هكذا ُيحكى ..وهكذا نرى يف
امل�سل�سالت التلفزيونية على الأقل ..لذلك
حاولت جتنُّب تلبية ما طلبت � ..إمنا ب�شيء
م��ن التهذيب ق��ائ ً
�لا لها  :ط��ي��ب ..ميكنك
اال�سرتاحة على ال��درج ريثما �أح�ضر لك
كوب ًا من املاء.
�أغلقت الباب جيداً ..ثم نظرت من العني
ال�ساحرة ا�ستطلع �شيئ ًا عن مدى �صدقها،
�صحة ما �أن��ا متخ ُّو ٍف
وللتحقُّق كذلك من َّ
منه ..فوجدتها يف تلك اللَّحظة جال�سة
على حا َّفة ال��درج تلملم خدَّ يها املرتهلني
بكفيها ..ث��م �أغم�ضت عينيها ..وغطت
يف قيلولة ق�صرية ،ريثما �آتيها مبا طلبت
 ..رجعت �إليها بعد قليلٍ حام ً
ال ك�أ�س املاء
..ثم ناديت عليها قائ ً
ال وك�أنني �أوقظها:
حجةَّ ...
تف�ضلي � ..أفاقت ال�سيدة من
يا َّ
غفوتها الق�صرية ..ف�أم�سكت بالك�أ�س ..
ثم �شربت منه القليل  ..ثم قالت يل وهي
تتنهد� :آه يا بني  ..هل يل �أن �أ�س�ألك �س�ؤا ً
ال
فتجيبني عليه؟؟  ...قلت لها ب�شيء من
اال�ستعجال :تف�ضلي  ..قالت :هل تعرف
�أحد ًا ميكنه �أن يدلَّني على مكان ابني؟؟..
قلت لها  -وقد �شككت �أنَّ يف عقلها لوثة:
واهلل �إنه ل�س�ؤال غريب ..من هو ابنك؟؟
 ..وم��ن �أي��ن يل �أن �أع��رف �أي��ن ذه��ب؟؟..

ثم مل��اذا اخرتتني �أن��ا من بني ك��لِّ النا�س
لت�س�أليني عنه ،و�أنت ال تعرفني من �أنا ؟؟..
ابت�سمت ال�سيدة ابت�سامة خفيفة فبان يل
ل�سانها �أبي�ض جاف ًا وك�أنه معفر بالكل�س..
ثم قالت :يا بني...احلقيقة �أنني اختار
بناء من �أبنية احل��ارات املجاورة
كلَّ يوم ً
حلارتي ..ف�أ�س�أل �أهل هذا البناء نف�س ما
�س�ألتك ..و�إىل الآن مل �أفلح يف معرفة �أي
�شيءٍ عن ولدي.
ب��د�أ ي�سري يف قلبي قليل من التَّعاطف
مع هذه املر�أة ..م�س َت ْبعِد ًا نوع ًا ما َ
نظ َر َيتي
ً
حقيقة كيف
اجلنون وامل�ؤامرة ..وال �أعرف
ر�أيت على حمياها وجه �أمي ..حلظات قبل
عميق ..لتفارقنا
�أن تغط نائمة يف �سبات
ٍ
بعد ذل��ك م�سافرة �إىل ب��ارئ ال��روح .قلت
لها متعاطف ًا :وما خطب ابنك الغائب؟؟
تن َّهدت قلي ً
ال ف�أح�س�ست بحرارة �صدرها
تلفح وجهي ..ثم قالت يل :ماذا �أخربك
يا بني� ..إنها رحلة من ال�شقاء ..ما بعدها
�شقاء .ابني توفيق يعمل بلاَّ ط ًا يف لبنان..
تويف �أبوه منذ عامني تارك ًا يل ثالثة �أوالد
غ�يره � ..أك�بره��م �سن ًا يف ال�صف الثامن
الإع��دادي .لتوفيق زوجة مازالت �صغرية
يف ال�سن ..عمرها الآن نحو ثمانية ع�شر
ع��ام�� ًا ..وعلى يدها طفلها ال��ذي ك��ان قد
ولد بعد �شهر من وفاة جدِّ ه .يذهب توفيق
للعمل يف لبنان مل��دَّ ة �أ���س��ب��و ٍع ك��ام��ل ..ثم
يبقى بعدها �أ�سبوع ًا بيننا ..وهكذا طوال
ال�سنة..جيئة وذهاب ًا ..ي�صرف علينا كل ما
يجنيه من عمله يف لبنان .وبينما هي تتابع
حديثها �إذا بذقنها يبد�أ باالرجتاف ..ثم
�أخذت تنتحب وهي تقول :لكن هذه املرة
غادرنا منذ نحو �شهرين ..و�إىل اليوم مل
يعد بعد ..ال نعرف عنه �شيئ ًا  ..وال �أعرف
يا بني ماذا �أفعل ..ثم ما لبثت �أن غرقت يف
بحر من الدموع.
حلظات عادت بعدها �أم الغائب للتَّن ُّهد من
توقفت قلي ً
جديد بعد �أن َّ
ال عن البكاء..
قالت يل :توفيق� ..أنت ال تعرف توفيق..
�إنه �أحن ابن يف الدنيا ..لن جتد له مثي ً
ال
على هذه الأر���ض� ..أق��وم لي ً
ال لأ�صلي �إىل
اهلل و�أدعوه �أن يحفظه يل� ..إنه يفكر بنا
قبل �أن نفكر نحن يف �أنف�سنا ..يرعى �أخوته
اليتامى قبل ابنه الوليد ..يطعمهم قبل �أن
ي�أكل ..ي�سهر �إىل منت�صف الليل ليعطيني
الدواء ..اجلميع يناديه بابا  ..مبن فيهم
�أنا ..فهو �أبونا احلقيقي.
عدَّ لت قلي ً
ال من جل�ستي بعد �أن ب��د�أت
تلك الق�صة ت�شدين �إىل عامل من الغرابة
وال�ضيق و�شيءٍ من القلق ..قلت لها :ثم
م��اذا؟؟ ..قالت يل :ال �شيء� ..سوى �أنني
ال �أعرف ماذا �أفعل ..ف�أين ميكنني البحث
ع��ن��ه؟؟� ..أي��ن ميكن �أن �أج���ده؟؟ �أخوته
يوم ..وال
وزوجته وابنه ي�س�ألون عنه كلَّ ٍ

�أع��رف مباذا �أجيبهم ..ثم عادت لتجه�ش
بالبكاء.
ارتبكت كثري ًا بعد �أن �سمعت ما �سمعت..
ف��ك��ي��ف مي��ك��ن��ن��ي م�����س��اع��دة ت��ل��ك امل����ر�أة
املكلومة؟؟
قلت لها :هل يل �أن �أعينك ببع�ض من
امل��ال ريثما يعود ت��وف��ي��ق؟؟� ..ضحكت �أم
توفيق �ضحكة بائ�سة ثم قالت يل :ت�ص َّور
يا بني �أنَّ توفيق غ�ضب مني �إحدى املرات
التي ا�ستدنت فيها بع�ض املال من جارتنا �أم
جمال ..قال يل حينها� :إياك �أن ت�ستديني
من �أحد يا �أمي� ..إياك �أن تعيدي ما فعلت..
�إياك �أن تذيل نف�سك لأحد ..ف�أنا م�ستعد
لأقطع من حلمي و�أبيعه كرمى لعيونك.
وم��ن حينها حلفت �أال �آخ��ذ �أي قر�ش من
قريب �أو غريب تنفيذ ًا لوعدي له.
قلت لها :طيب ..وم��اذا ع�ساي �أن �أفعل
لأ�ساعدك؟؟ ..قالت :يا بني ..خذ هذه
�صورته ..وهذه �صورة هويته ال�شخ�صية..
ف�إن كنت تعرف م�س�ؤو ً
ال ما على احلدود..
�أو يف لبنان� ..أو يف �أي مكان يف الدنيا..
فا�س�أل عنه ..و�ساعدين �أن �أج��ده ..فلك
ب��ذل��ك ث���واب م��ن عند اهلل ..ودع���اء من
�أخوته وزوجته وابنه ..ومني �أنا كذلك..
ليل نهار.
قلت لها بحما�سة كبرية بعد �أن �أقلقني
فع ً
ال غياب توفيق عن هذه العائلة البائ�سة:
حجة ما �أ�ستطيع فعله ..لكن
�س�أفعل يا َّ
كيف �أ�ستطيع التَّوا�صل معك؟؟ قالت :هذا
رق��م هاتفي امل��ح��م��ول ..ميكنك االت�صال
بي يف �أي وقت ت�شاء .ثم قالت يل بعد �أن
عادت لتذرف دموعها ب�سخاء� :أرجوك �أن
تطمئنّي عليه ..و�أنا باملقابل �س�أدعو اهلل
أرحني يا بني..
�أن يطمئنك على �أحبابكْ �..
�أ�سعدك اهلل .ثم ما كان منها �إال قب�ضت
على كفي بكلتا يديها حماولة تقبيله..
ً
ب�سرعة م�ستغفر ًا اهلل ..ومن
ف�سحبت يدي
ُ
دون �أدنى تفكري �أم�سكت �أنا بيدها وطبعت
عليها قبلة..مودع ًا.
ذهبت �أم توفيق وفمها ينبع بالدعاء
يل ..نادتني زوجتي بعد �أن انتهت يف تلك
اللحظات من حت�ضري طعام الفطور لت�س�أل
من كان على الباب ..ق�ص�صت عليها ما دار
بيني وبني �أم توفيق ..فما كان من عينيها
�إال �أن بد�أتا تدمعان تعاطف ًا مع ق�صتها..
وك�أنهما تتو�سالن �إيل �أن �أ�ساعدها .قالت
زوجتي :هكذا هو قلب الأم ..تلك امل�سكينة
� ..أنا �أعرف �أن لك من املعارف ما ميكنك �أن
ت�ساعدها  ..فق�صتها واهلل حترق القلب..
�أرجوك افعل �شيئ ًا!!.
وبالفعل ح�سمت �أمري ببذل املمكن ..وما
هي �إال دقائق حتى بد�أت ات�صاالتي من هنا
�إىل هناك ..بحث ًا عن ر�أ�س اخليط ..حتى
�أنني ات�صلت ببع�ض الأ�صدقاء يف لبنان..

كلمتهم ورجوتهم امل�ساعدة ..وحاولت قدر
الإم��ك��ان ا�ستثمار جل معارفهم بحث ًا عن
توفيق.
وب��امل�����ص��ادف��ة ا�ستطعت احل�����ص��ول على
هاتف �سائق ال�سيارة التي كانت ُت ِقلُّ توفيق
وزم�لاءه يف العمل �إىل لبنان .ات�صلت به
م�ساء ا�ستف�سر عنه ..ق��ال يل ال�سائق:
ً
�أرجوك ..هناك كالم ال يقال على الهاتف..
هل يل �أن �أراك غداً؟؟ ..قلت له و�أنا بكامل
احلما�سة :وملاذا غداً؟؟ دعنا نلتقي اليوم.
ق��ال يل :ال مي��ك��ن� ..أن���ا يف طريقي �إىل
بريوت ..وال �أعود �إال مع �ساعات الفجر..
�س�أت�صل بك غد ًا ملج َّرد و�صويل ..ونلتقي.
وبالفعل ك��ان اللقاء يف اليوم التايل..
قلت لل�سائق م�ستعج ً
ال :هيا قل ما عندك..
اق�ت�ر َب منِّي ق��ائ ً
َ
�لا ب�صوت خافت وك���أ َّن��ه
الهم�س� :سحبوه اح��ت��ي��اط!! ..قلت له:
ك��ي��ف؟؟ ق���ال يل :ك��ن��ا يف ط��ري��ق��ن��ا �إىل
لبنان عندما َّ
توقفْنا عند �أح��د احلواجز
ً
الع�سكرية ..ن��اداه �ضابط قائال له بعد
�أن قام "بتفيي�شه" :توفيق� ..أن��ت مدعو
ل�لاح��ت��ي��اط ..ق��ال ل��ه :وك��ي��ف ذل���ك؟؟..
�أن��ا معيل لعائلتي� ..إخوتي �صغار ..و�أبي
ُم َتو َّفى ..وكلُّ ذلك مثبت على دفرت خدمة
العلم .ق��ال له ال�ضابط وك���أن��ه متعاطف
م��ع��ه� :أن���ا م��ت���أ� ِّ��س ٌ
م��وج��ود يف
��ف ..ا�سمك
ٌ
أمر ب�سوقك على
القوائم اجلديدة ..ولدي � ٌ
الفور.
و َّدعني توفيق بعد �أن �أعطاين ع�شرين
�أل��ف ل�يرة قائ ً
ال يل� :أرج���وك �أن تعطيها
ري ..و�أن��ا ذاهب
لأم��ي ..وق��ل لها �إنَّني بخ ٍ
خلدمة وطني و�س�أعود قريب ًا ب�إذن اهلل..
وقل لها �أال ت�شغل بالها ب�شيء ..فم�صروف
�سجلت
البيت �سي�صلها كما كان من ذي قبلَّ .
رقم �أمه على هاتفي ..ثم قلت له :ال ت�شغل
بالك يا �صديقي �سي�صلها ما �أعطيتني..
و�س�أقول لها ما لقنتني به.
غ���ادر توفيق ال�����س��ي��ارة بعد �أن ودعنا
ب�ض َّم ٍة �إىل ال�صدر ..ودع��ون��ا له اهلل �أن
عدت من
ير َّده �إلينا �سامل ًا غامن ًا .بعد ذلك ُّ
بريوت �إىل دم�شق لأت�صل ب�أم توفيق ..و�إذ
بهاتفي املحمول قد �سقط منِّي على الأر�ض
متحطِّ م ًا من دون �أن �أ�ستطيع �إنقاذه �أو حتى
امل�سجلة فيه.
�إنقاذ �أي رق��م من الأرق���ام
َّ
حزنت كثرياً ..فكيف يل الآن �أن �أت�صل به
� ..أو ب�أمه؟؟ مع ذلك ا�ستطعت �أن �أح�صل
�صدفة على رقم هاتفه من �أحد زمالئه يف
العمل الذين كانوا ي�سافرون معي ..حاولت
بعد ذلك م��رار ًا االت�صال به لكن من دون
ج���دوى ..فهاتفه ك��ان على ال���دوام خارج
التغطية .وها �أنت يا �سيدي قد �أتيت �إ ّ
يل
من عايل ال�سماء ..فخذ باهلل عليك هذه
الأمانة لأ ِّمه ..و�إن ا�ستطعت االت�صال به
فطمئنِّي عليه.

قصة
ودعني ال�سائق على �أمل معاودة االت�صال
بع�ضنا ببع�ض �إن �سمع �أحدٌ منَّا �أي �شيءٍ عن
توفيق الغائب.
واحلقيقة �أنَّني مل �أ�ش�أ يف تلك اللحظة
�أن �أخرب �أمه مبا قد جرى ..قلت يف نف�سي:
دعني �أفتِّ�ش عنه!! ..ثم �أتفق معه على
"�سيناريو" لطيف يخفِّف قلي ً
ال من عذاب
الفراق عن عائلته.
ات�صلت ببع�ض الأ�صدقاء الذين ميكنهم
م�ساعدتي يف معرفة مكان خدمة توفيق..
وب��ال��ف��ع��ل مت��كَّ��ن��ت م��ن احل��دي��ث م��ع قائد
جمموعته يف الوحدة التي يخدم فيها..
ال��ذي �أخ�برين ب���أن توفيق  -مع الأ�سف -
كان قد �أ�صيب منذ يومني يف �إحدى املعارك
العنيفة التي دارت على تخوم دم�شق ..وهو
الآن يف امل�شفى قيد العالج.
ذهبت �إىل امل�شفى لأ�س�أل عنه ..ف�أخربين
مديرها �أنه الآن يف غرفة العناية امل�شدَّ دة
بعد �أن �أجري له منذ يومني عمل جراحي
ا�س ُتئْ�صلت فيه ر�صا�صتان من �صدره ..و�أنه
الآن فاقد الوعي متام ًا ..و�أن��ه ال ميكنني
احلديث معه �أب���داً� .آملني ج��د ًا ما ح�صل
لتوفيق ..و�أخ��ذت �أع��د "ال�سيناريوهات"
املحتملة يف كيفية �إخبار �أمه مبا �أ�صابه.
ويف �صباح اليوم التايل ذهبت من جديد
�إىل امل�شفى لأطمئن عليه ..دخلت غرفة
العناية امل�شددة ..لكن �سريره كان خاوي ًا.
هرعت ملهوف ًا �إىل رئي�س الق�سم �أ���س���أل
ع��ن��ه ..ق��ال يل ب��ر�أ���س م��ط���أط��ئ :ي�سلم
ر�أ����س���ك ..املجند توفيق يف �أم���ان اهلل..
غ��ادرن��ا �إىل ر ِّب��ه �شهيد ًا للحقِّ وال��وط��ن..
اق�شعر ج�سمي ..و�أنهمر دمعي فور �سماع
ذل���ك اخل�ب�ر ال�����ص��اع��ق ..فلقد �أح�س�ست
ب��ه اب��ن�� ًا يل� ..إمن���ا اب��ن م��ول��ود م��ن رحم
ال�شقاء والعذاب ..بكيت وبكيت وبكيت..
نعم بكيت على ح��ال وط��ن ميزقه الغزاة
الأ�شرار ..وعلى حال عائلة فقرية معدمة
فقدت معيلها الوحيد ..فمن لها من بعده
غري اهلل ..م�سحت دموعي وع��دت لأ�س�أل
نف�سي ..ماذا ع�ساي �أن �أفعل الآن؟؟ وكيف
يل �أن �أت�صرف؟؟.
طلبت من رئي�س الق�سم �أن �أرى توفيق..
�أن �أودع��ه للم َّرة الأخ�يرة قبل � ْأن يوارى
الرثى ..ف�أخذين �إىل غرفة التربيد ..ثم
�سحب الغطاء عن وجهه الطاهر ..وتركني
معه �أناجيه.
نظرت �إىل ال�شهيد بعني دامعة� ..ضممته
�إىل �صدري كما �سبق و�أن �ض َّمني �أبي حني
غ���ادرت البيت �إىل حلب لألتحق ب��دورة
اجلي�ش ..عانقته مع �أنَّني ال �أعرفه ..ومل
ي�سبق يل �أن التقيت به من قبل قط .قبلته
من جبينه ..ثم ق َّبلت يديه وك�أنني �أُق ِّبل
ابني الذي ربيت ..ثم رحت �أحاوره ..قلت
له :حبيبي توفيق� ..أمك ُتقرئك ال�سالم ..
وتقول لك� :إنَّها يف انتظارك ..و�أنَّ الأوالد
وزوجتك وهي جميع ًا بخري ..وتقول لك:
�أال ت�شغل بالك مب�صروف العائلة ..فلديها
ما يكفي ..وهي مازالت عند عهدها لك ب�أنها
لن ت�ستدين م��ا ً
ال من �أح��د  ..لن ت�ستدين
حتى لو مات �أهل بيتها جميع ًا من اجلوع..
فكرامتك يا توفيق هي �أعزُّ ما متلك.
وبينما �أن��ا �أح���اوره ..ملحت طرف ورقة
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بي�ضاء بانت على جيب �سرتته� ..سحبتها
ف�إذا هي م�ضرجة بب�ضع قطرات من دمه..
فتحتها ببطء خ�شية �أن تتمزَّق نتيجة
الت�صاقها ببع�ض� ..أفلحت يف فتحها ..ف�إذا
هي ر�سالة كان قد كتبها �إىل �أم��ه ..يقول
توفيق�" :أمي احلبييبة ..يا �أغلى النا�س..
�أنا هلأ عاجلبهة ..وال�ضرب حوالينا على
�أبو جنب ..وما بعرف �إذا اهلل كاتبلي �أرجع
و�شوفك ..بعتلك هالر�سالة مع رفيقي يلي
لح ينزل بكرا عال�شام ليتعالج بعد ما �صابوه
هاملالعني ب�إجرو  ..اهلل ي�شفيه ويعافيه..
ب�س مو هلأ �إذا قر�أتيها تبلْ�شي تبكي ..ال
علي� ..أنا ما فيني �شي  ..وكمان يلي
تخايف ّ
اهلل كاتبو بدو ي�صري..
�أم��ي  ..يا حنونتي ..يف �إيل مع رفيقي
�سليمان مية وخم�سني �ألف لرية ..حاططهم
عندو لوقت العازة� ..إذا ت�أخرت بالرجعة
لعندكم خديهم من عندو ..اهلل يخليكي
ب��دي و�صيكي ت�شرتيلو لأخ��ي عماد بوط
الأدي��دا���س من املحل يلي برا�س احل��ارة..
وت�شرتي كمان �شنتاية املدر�سة يلي عليها
�صورة البوكيمون لأخي الف�صعون حت�سني..
حاكم هلكني وهو يطلبها مني ..و�أنا ما كنت
عم �أح�سن جبلو ياها ..وكمان بدي ياكي
تعطي ملرتي ع�شرين �ألف لرية  ..طلبتهن
مني م�شان �أمها ..حاكم �أمها عايفة حالها
وبدها تدفع �أجرة البيت وما معها وال نكلة.
�أم��ا �إنتي يا �ست احلبايب ..بتتذكري ملا
رحتي لعند جارتنا �أم هيثم؟؟..وقلتيلي

وق��ت��ه��ا م��ا ���ش��اهلل ح��ول��ه��ا ه����الأم هيثم ..
�صاير عندها م��وب��اي��ل ج���خَّ ���ة؟؟..واهلل
ي��ا ن��ور عيوين ا�شرتيتلك �أخ���وه ..روح��ي
خديه من عند ع ّبودة يلي بتم احلارة بياع
املوبايالت ..ب�س عطيه �ألفني لرية كمالة
حقّو ..ان�شاهلل بتتهني فيه ..وقوليلو كمان
خليه ينزلّك عليه �أغ��اين فريد الأطر�ش
يلي بتحبيهم ..ب�س ا�ستني عليي� ..أن��ا
حم�ضرلِك على عيد الأم مفاج�أة بتاخد
ْ
العقل ..احزري �شو حم�ضرلك؟؟ وال قلّك..
بال ما ق��ول ..لح اتركلك ياها مفاج�أة..
واهلل يا �أمي لو تطلبي منِّي روحي لأعطيكي
ياها �أحلى عيدية ..وكمان بدي ياكي ما
تن�سي تغدي رفيقي �شي غدا ظريف ..اهلل
يخليكي..حاكم هادا ياحرام واحد معترَّ
وم ِّيت فقر متلنا ..و�آل ِْب ِج ْلدِ ة ْ
وع�ضمِة ..
بعرفك ما بتق�صري..ب�س حبيت زكرك..
وه�ل�أ خاطرك يا�ست احلناين ..ادعيلي
�أقدر �أجي �شوفك على عيد الأم".
مل �أمت��ال��ك نف�سي بعد �أن ق���ر�أت تلك
ال��ر���س��ال��ة امل��ت��خ��م��ة ب��احل��ن��ان وال��روع��ة
بكاء م ّ��ر ًا �إىل �أن
وال ّ��رق��ة ..ف�صرت �أبكي ً
ابتلت ياقتي بالدمع ..عدت فقبلت ال�شهيد
من جبينه مو ِّدع ًا ..ثم خرجت من امل�شفى
هائم ًا على وجهي ..ال �أعي طريقي ..م�شيت
وم�شيت  ..ج ْب ُت ال َّ
أزقة واحلواري� ..صرت
ي�شع يف كلِّ مكانٍ  ..على
�أرى وجه توفيق ُّ
واجهات املحال ..على زج��اج ال�سيارات..
يف عيون الأطفال ..على �ضوء القمر الذي
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بدا يتلألأ على �أ�سطح البيوتَّ ..
توقفْت
بعد ذلك ُم�ستند ًا �إىل جذع �شجرةٍ عند �أول
حارتنا� ..أخذت �أفكِّر ماذا �أفعل ..ع�صرت
ذهني ع�صر ًا �إىل �أن ق َّررت �أخري ًا �أن �أتَّ�صل
ب�أم توفيق و�أخربها مبا ح�صل مهما كانت
العواقب ..ات�صلت بها على الفور ..قالت
يل :من �أنت؟ قلت لها� :أنا الذي زرتني منذ
فرتة ت�س�ألينني عن ابنك توفيق ..قالت:
واهلل �إين ال �أت��ذك��رك ..واحلقيقة �أنني
زرت مئات البيوت ..و�س�ألت عن ابني كلَّ
النا�س ..لكنني مل �أعد �أتذ َّكر �أح��د ًا ممن
لدي ر�سالة
زرتهم .قلت لها :ال يهم ..ف�إن َّ
م��ن ابنك توفيق �أري���د �إي�صالها �إل��ي��ك..
غ�صت احل��روف يف حلقها ..و�صارت تتل َّك�أ
تهجي حروف ا�سمه� ..إىل
يف الكالم وك�أنَّها ّ
�أن �أ�صبحت غري قادرة على الكالم� .صرت
�أناديها� ..أم توفيق� ..أم توفيق ..لكنها
عبث ًا مل جتب.
�أق��ف��ل��ت اخل����ط ..ث��م �أع����دت االت�����ص��ال
بها م��رة ثانية وثالثة وراب��ع��ة� ..إال �أن
هاتفها انطف�أت حرارته ل�سبب ما� .أعدت
م�ساء ..ثم �صباح اليوم التايل..
الك َّرة
ً
لكن ال �أث��ر لأم توفيق  ..وك���أنَّ م�صاب ًا ما
قد �أَلمَ َّ بها عندما �سمعت بر�سالة ابنها..
فهل هو �إغ��م��اء؟؟� ..أم هو امل���وت؟؟..اهلل
�أعلم ..ذهبت �إىل امل�شفى ..فلعلَّ �إدارت��ه
قد �أخ�برت �أهله ب�شيء م��ا ..ف���أرى هناك
الر�سالة
�أح��د ًا منهم لأعطيه الأمانتنيِّ ..
والنقود .و�صلت امل�شفى فر�أيت على الباب
نع�ش ال�شهيد حممو ً
جمموعة
ال على �أكتاف
ٍ
من اجلنود ُيدخِ لونه �إىل �سيارة الإ�سعاف..
وه��م يكربون ويهلَّلون  ..متهيد ًا ملواراته
الرثى يف مقربة ال�شهداء .نظرت يف جميع
الوجوه املوجودة يف املكان  ..لكن ال �أَثر
أحد من �أهله ،حيث خلت بوابة امل�شفى �إال
ل ٍ
كن جال�سات على املقاعد
من بع�ض ن�سوةَّ ،
اخل��ارج��ي��ة للم�شفى ،ف���أخ��ذن ي��زغ��ردن
احتفاء بالعري�س ال�شهيد� .سرت بعد ذلك
ً
م��راف��ق�� ًا اجل��م��وع �إىل م��ق�برة ال�شهداء..
فلعلَّني �أح��ظ��ى هناك ب���أح ٍ��د م��ن معارفه
ينتظر عند املقربة ..لكن كذلك ..مل يكن
�صديق لل�شهيد .با�شر
قريب �أو
هناك �أي
ٍ
ٍ
اجلنود بفتح القرب ..ثم �سجوا اجلثمان
فيه ..وقبل � ْأن يرموا الترُّ اب عليه نظرت
�إل��ي��ه ن��ظ��ر ًة �أخ�ي�ر ًة م��ودع�� ًا ..ث��م قلت له
ب�صوت عال �أمام اجلميع :توفيق� ..أعتذر
منك �أيها الغايل� ..ساحمني �أنَّني مل �أ�ستطع
�أن �أج��د �أم��ك لأو�صل لها ر�سالتك .ها هي
ر�سالتك ..خذها معك ..و�سلِّمها بيدك ..
فلرمبا تلتقيان مع ًا عند �أب��واب اجلنة..
لقد �ضاعت �أمك عني� ..أو لعلَّها يف الطريق
�إل��ي��ك ..لكنني �أتيت �إىل هنا لأعاهدك
�أم���ام اهلل عهد احل��ق ب�أنني �س�أبحث عن
عائلتك ما حييت ..و�س�أكون لهم كما لو �أنَّك
معهم ..رميت بالر�سالة �إىل القرب  ..وقر�أت
الفاحتة على روحه الطاهرة  ..ثم و َّدعته
قائ ً
ال :يف �أمان اهلل يا توفيق ..يف �أمان اهلل
�أيها الوطن.
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زوايا

يف عني العا�صفة

بعد جرمية ترامب اعالن القد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين !..
•�أكرم عبيد
«الأون���روا» م�ؤ�س�سة دولية تابعة
للأمم املتحدة مت ت�أ�سي�سها يف الدورة
 4املنعقدة بتاريخ  12 / 8عام 1949
مبوجب القرار الدويل «  « 302بعد
اغت�صاب فل�سطني بقوة الع�صابات
ال�صهيونية امل�سلحة املدعومة من
�سلطات االحتالل الربيطاين عام 1948
لتقدم خدماتها لالجئني الفل�سطينيني يف
كل من الأردن و�سورية ولبنان وال�ضفة
الغربية وقطاع غ��زة .ويرتكز ن�شاطها
على اجلانبني التعليمي وال�صحي� ،إ�ضافة
�إىل امل��ع��ون��ات الإن�سانية وامل�ساعدات
الإغ��اث��ي��ة .وي��ت��م مت��وي��ل «الأون������روا»
بالكامل من خالل التربعات الطوعية
التي تقدمها ال��دول الأع�ضاء يف الأمم
املتحدة.
ومي��ث��ل ال��دع��م الأم�يرك��ي للمنظمة
الدولية نحو  % 40من موازنتها وقد
تعمد الرئي�س االمريكي ترامب ب�سبب
ازم��ت��ه ال��داخ��ل��ي��ة ب��ع��د ع���ام م��ن ف��وزه
باالنتخابات الرئا�سية ا�ستثمار الظروف
الفل�سطينية وال��ع��رب��ي��ة واالقليمية
وال��دول��ي��ة ال�صعبة ل��ي�ترج��م وع���وده
االنتخابية اىل ق���رارات ميدانية مل
ي��ج��ر�ؤ اح��د م��ن ال��ر�ؤ���س��اء الأمريكيني
ال�سابقني على اتخاذها واعلن القد�س
عا�صمة للكيان ال�صهيوين املحتل ونقل
ال�سفارة االمريكية من تل ابيب املحتلة
اىل ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة لك�سب اليمني
العن�صري االمريكي املتطرف بالإ�ضافة
للوبي ال�صهيوين يف ال��والي��ات املتحدة
االمريكية لال�ستقواء على خ�صومه
املعار�ضني ل�سلوكه الفردي والعن�صري .
ومل يكتفي الرئي�س االمريكي بهذا
ال���ق���رار ب��ل ت��ع��م��د تقلي�ص امل�����س��اع��دة
االمريكية املخ�ص�صة للأونروا للن�صف
ورمبا الغائها بالكامل فيما بعد مع العلم
ان االون���روا تعاين بالأ�سا�س من �أزم��ة
مالية حقيقية نتيجة زي��ادة متطلبات
ال�لاج��ئ�ين ال��ذي��ن ت�ضاعفت اع��داده��م
اكرث من �سبعة ماليني الجئ فل�سطيني
منذ كارثة النكبة قبل �سبعني عاما حتى
ال��ي��وم وخا�صة بعد انخفا�ض م�ستوى
التمويل يف ال�سنوات الأخرية .
ويف هذا ال�سياق� ،أ�شار املفو�ض العام
ل��ـ»الأون��روا» ال�سيد بيري كرينبول� ،إىل
�أنّ تقلي�ص الإدارة الأمريكية مل�ساهمتها
امل��ال��ي��ة �سي�ؤثر على الأم���ن الإقليمي
يف وق���ت ي�شهد ال��ع��دي��د م��ن امل��خ��اط��ر
والتهديدات يف ال�شرق الأو�سط خ�صو�ص ًا
يف ظل ازدياد «التطرف» كما قال .
ال���ش��ك ان وك���ال���ة االون������روا ت�شهد
حملة حتري�ض مل ي�سب لها مثيل من
قبل ق��ي��ادات االح��ت�لال ال�صهيوين ويف
مقدمتهم النتنياهو لتحقيق هدف �سيا�سي

حتاول �سلطات االحتالل حتقيقه بدعم
وم�ساندة االدارة االمريكية املت�صهينة
بقيادة الرئي�س ترامب ل�سبب ب�سيط
ان االون���روا تعترب ال�شاهد احل��ي على
اعظم جرمية حرب ارتكبتها الع�صابات
ال�صهيونية يف ب��داي��ة الن�صف االول
من القرن الع�شرين وم��ازال��ت م�ستمرة
تداعياتها حتى يومنا هذا وخا�صة ان
الأونروا متنح �صفة الجئ لكل فل�سطيني
حتى و�إن ك��ان ممن ول��د خ��ارج فل�سطني
املحتلة ،وما يرتتب على هذا االم��ر من
ازدي���اد �أع���داد الالجئني الفل�سطينيني
بح�سب قواعد الأمم املتحدة التي حتدد
«ب����أن م��ن ت��رك بيته يف ع��ام  1948يف
فل�سطني هو الجئ وجميع ذريته الجئني
�أي�ضا.
لهذا ال�سبب ان وج��ود االون��روا يبقي
الالجئ الفل�سطيني دائما وابدا يحذوه
االمل بالعودة اىل االر�ض التي مت طرد
اب��ائ��ه واج���داده منها بقوة الع�صابات
ال�صهيونية االج��رام��ي��ة وان��ط�لاق��ا من
ه���ذه امل��ع��ادل��ة ا���ص��ب��ح��ت االون������روا يف
عني العا�صفة ال�صهيوامريكية لإنهاء
خدماتها وحتويل مهامها اىل املفو�ضية
العليا لالجئني من اجل �شطب وت�صفية
ح��ق ال��ع��ودة والتعوي�ض ال���ذي ا�ستند
ب��الأ���س��ا���س للقرار ال���دويل  194ال��ذي
ارتبط تنفيذه باعرتاف االمم املتحدة
بالكيان ال�صهيوين وم�ضت حتى اليوم
حوايل �سبعني عاما من اغت�صاب فل�سطني
ومل ينفذ الكيان ال�صهيوين هذا القرار
ال�����ص��ادر ع��ن اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�ل�أمم
املتحدة بتاريخ  11ك��ان��ون االول عام
. 1948
لذلك فان االدارة االمريكية املت�صهينة
بقيادة ترامب تعمدت ا�ستهداف االونروا
ب��ع��د اع�ل�ان ال��ق��د���س ع��ا���ص��م��ة للكيان
ال�صهيوين من اجل �شطب وت�صفية حق
ال��ع��ودة لالجئني وتوطينهم حيث هم
يقيمون يف بلدان ال�شتات ولتحقيق هذا
الهدف ال بد من التمهيد له با�ستهداف
االون��روا والت�ضييق عليها ماليا لإنهاء
وجودها كعنوان اممي لق�ضية الالجئني
وحقهم يف العودة والتعوي�ض عليهم كما
اكد القرار الدويل .194
وقد ا�ستجاب االدارة االمريكية بهذا
ال�سلوك الإج���رام���ي ل��دع��وات لقيادة
�سلطات االح��ت�لال ال�صهيوين بقيادة
النتياهو ال��ذي ال��ح م��رارا وت��ك��رار على
االمم امل��ت��ح��دة لتفكيك الأون�������روا «
بزعم عملها على ت�أبيد ال�صراع وعدم
امل�ساهمة يف حله» ،ولي�س ذلك وح�سب،
فقد ك�شفت القناة ال�صهيونية ال�سابعة
ت�شكيل جمموعة �ضغط جديدة هدفها
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى عمليات (الأون������روا)،

واملطالبة ب���إج��راء تغيريات جوهرية
على �صالحياتها.
وو�صل الأم��ر بال�سفري ال�صهيوين يف
الأمم املتحدة ،داين دانون ،يف العا�شر من
حزيران املا�ضي� ،إىل االدعاء يف ر�سالة
وجهها ملجل�س الأم��ن ال��دويل بـ «وج��ود
عالقات بني �أفراد يف الأونروا وحما�س،
و�أن الأخرية بد ًال من �أن ت�ستخدم املدار�س
كمراكز للتعليم ح ّولتها �إىل مع�سكرات
لتنفيذ هجمات �ضدّ « �إ�سرائيل» على حد
زعمه.
ووك��ل��ن��ا يعلم ان �سلطات االح��ت�لال
ال�صهيوين ا�ستغلت الأزم����ة امل��ال��ي��ة لـ
«الأونروا» عام  2015ف�أ�صدرت تقرير ًا
يطالب ب�إنهاء عملها يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ب�شكل �سريع ليظهر بعدها
تراجع املانحني بالتزاماتهم -خا�صة
�أم��ري��ك��ا -مت��ا���ش��ي�� ًا م��ع رغ��ب��ة �سلطات
االح��ت�لال ال�صهيوين ب��احل��د م��ن عمل
الوكالة ودفعها نحو �إنهاء خدماتها.
ويف نف�س ال�سياق مل يخف نتنياهو
ال��ه��دف الرئي�سي م��ن وراء ه��ذا املطلب
وال��دواف��ع احلقيقية ل��ه ،وه��ي معروفة
عنه وتتلخّ �ص برف�ض فكرة وجود وكالة
خا�صة لالجئني الفل�سطينيني.
وادع��ى نتنياهو �أن��ه ال �سبب لوجود
وكالة خا�صة بهم ال �سيما �أنه مت توطني
غالبية الالجئني الفل�سطينيني.
لهذه اال�سباب ال بد من الرتكيز على
���ض��رورة احل��ف��اظ ع��ل��ى وك��ال��ة ال��غ��وث
«الأون���روا» وفق ن�ص قرار ت�أ�سي�سها من
الأمم امل��ت��ح��دة ومب���ا متثله م��ن �شاهد
حي على اجلرمية ال�صهيونية املقرتفة
ب��ح��ق �شعبنا وم���ا جت��� ّ��س��ده م��ن ال��ت��زام
�سيا�سي و�أخ�ل�اق���ي م��ن ق��ب��ل املجتمع
ال���دويل مب�س�ؤوليته ع��ن خلق ق�ضية
الالجئني الفل�سطينيني و�ضرورة حلها،
ومنح الالجئني الفل�سطينيني احلماية
ال��دول��ي��ة امل���ؤق��ت��ة التي يكفلها النظام
الدويل لالجئني �أ�سوة بغريهم من الجئي
ال��ع��امل ،حيث ان تفوي�ض الأون����روا ال
ي�شمل احلماية ال�سيا�سية والقانونية
التي يكفلها ذلك النظام ،وكذلك ت�شكيل
اللجان الوطنية الفل�سطينية املتخ�ص�صة
 يف �إطار منظمة التحرير الفل�سطينيةوالف�صائل الفل�سطينية للت�صدي للهجمة
االمريكية ال�صهيونية ،وال��دف��اع عن
حقوق الالجئني الفل�سطينيني والعمل
على حتقيق �أهدافهم يف العودة ح�سب
قرارات ال�شرعية الدولية ويف مقدمتها
القرار االممي .194
من هنا ن�ؤكد على اهمية دور وكالة
ال��غ��وث ،ونطالب جلنتها اال�ست�شارية
بالت�صدي ل�ل�إع�لان الأم��ري��ك��ي بوقف
دعمها امل���ايل للوكالة وو���ض��ع اخلطط

الفورية ملواجهة ه��ذه التهديدات مبا
ي�ضمن ا�ستمرار الأونروا يف ت�أدية مهامها
وتقدمي خدماتها التعليمية وال�صحية
والإغاثية لالجئني الفل�سطينيني ويف
املقدمة مطالبة منظمة الأمم املتحدة
بحماية الأون��روا وتقدمي الدعم املايل
لها ب�شكل دائم وكاف من �أجل ا�ستمرارها
يف ت�أدية مهامها ،ومواجهة التحديات
الناجمة عن املمار�سات الأمريكية التي
انتهكت القانون الدويل وق��رارات الأمم
املتحدة ،وال��ت��ي تتناغم م��ع امل��ح��اوالت
«الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة» لإن���ه���اء ع��م��ل وم��ه��ام
الوكالة.
وب���ع���د ف�����ش��ل خم��ط��ط��ات ن��ت��ن��ي��اه��و
والأح����زاب اليمينية الأوروب��ي��ة بحل
«الأون�����روا» ،حت��اول �سلطات االحتالل
ال�صهيوين الآن مترير خطة من خالل
ال�ضغط على الأمم املتحدة ترت ّكز على
وق��ف عملية «ت��وري��ث �صفة ال�لاج��ئ»،
بحيث يت�ساوى �أطفال الالجئني اجلدد
م��ع غ�يره��م م��ن الفل�سطينيني مم��ن ال
يحملون هذه ال�صفة م�ستقب ًال يف خطوة
تهدف �إىل �إنهاء ّ
امللف متام ًا.
وب���ال���رغ���م م���ن ���س��ي��ا���س��ة ال�����ض��غ��وط
ال�صهيوامريكية فقد تناقلت وك�لات
االنباء عن م�صادر موثوقة يف االونروا
اك���دت ان االدارة االم��ري��ك��ي��ة بقيادة
الرئي�س االمريكي ترامب تتعمد فر�ض
�سيا�سة االبتزاز ال�سيا�سي على م�ؤ�س�سة
االونروا وا�شرتطت عليها تغيري املناهج
ال��درا���س��ي��ة يف امل���دار����س ال��ت��اب��ع��ة لها
وخا�صة �شطب كل ما له عالقة بق�ضية
الالجئني وحقهم بالعودة والتعوي�ض
مبوجب القرار الدويل  194بالإ�ضافة
لإ�سقاط ق�ضية القد�س كعا�صمة للدولة
الفل�سطينية والتزام احليادية ل�ضمات
ا�ستمرار الدعم االمريكي الذي �سيقت�صر
على ث�لاث اقاليم من خم�سة خا�ضعة
لعملها وه��ي االردن وال�ضفة الغربية
املحتلة وقطاع غزة املحا�صر .
وق���د رد امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي با�سم
االونروا ال�سيد �سامي �شع�شع يف ت�صريح
له ب��ان ال�شروط واالم�ل�اءات اجلائرة
وامل�شينة التي حتاول ادرة ترامب فر�ضها
على االونروا هي غري ملزمة للوكالة باي
�شكل من اال�شكال حيث ان مهام الوكالة
وخدماتها لالجئني الفل�سطينيني حمددة
بقرار االمم املتحدة رقم «  « 302ال�صادر
عام  1949الذي ت�أ�س�ست مبوجبه وهي
تابعة ل�ل�أمم املتحدة ولي�س للواليات
املتحدة االمريكية التي حتاول ت�سي�س
مهامها وفر�ض �شروطها عليها بالقوة

زوايا
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فريوز ..للقد�س �سالم

حماة ترحب بكم
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• د.رحيم هادي ال�شمخي

•د .موفق �أبو طوق

للقد�س �سالم ..كانت (فريوز) هي (املنقذ) ،ال�صادق للتعبري عن م�شاعرنا الغا�ضبة
دون ت�شنج ،وبال �شعارات ال�شجب ،التي �أ�صبحت مثل خبزنا اليومي ،وزادت ،فر�أيناها
�إحدى مفرداتنا يف طلب حريتنا.
توحد العامل ،من خالل التلفزيونات،
�أغنية القد�س ،لل�سيدة فريوز ا�ستطاعت �أن ّ
وتلفت نظره �إىل عدالة ق�ضيتنا ،وا�ستطاعت �أن حتررنا من عجزنا وتذكرنا
بواجبنا ك�أمة عربية� ،أال نرتك للذئاب الفر�صة الفرتا�س �أطفالنا.
�أم��ا الآن وبعد ق��رار (ترامب) �سيئ ال�صيت باالعرتاف بالقد�س عا�صمة للكيان
ال�صهيوين واندالع ثورة الغ�ضب العارمة يف القد�س ال�شريف �ضد هذا القرار العن�صري،
مل يرفع ر�أ�س الغناء العربي ونحن ن�شاهد هذه امل�أ�ساة الدامية وم�شاركة �أكرب عدد من
�أطفال فل�سطني فيها ،غري ما تغنت به ال�سيدة املحرتمة (فريوز) التي كانت تتجول
ب�صوتها يف �شوارع القد�س القدمية مثل حلم تائه بيننا.
لقد انك�شفت �أغانينا املري�ضة ،وانك�شف �أ�صحابها الذين �أدمنوا متييع الق�ضايا،
وتزييف املعاين ومتييع الأوراق ،هذا ما �أكدته �صحوة االعرتا�ض والغ�ضب على اقتحام
القد�س من قبل ال�صهاينة ،للحرم القد�سي ،وقيام اجلنود الإ�سرائيليني مقاومة الغ�ضب
الفل�سطيني وقتل الأطفال يف �شوارع القد�س ،فكانت انتفا�ضة القد�س قد عبرّ ت ب�صدق
عن غفوة الكبار ،وخيبة ال�شطار ،واختفائهم وراء حاجز عجزهم الذي ال يربره �أي
منطق.
هكذا ارتبطت الأغنية العربية بالق�س بعد نكبة فل�سطني عام  1948وبعد احتالل
القد�س عام  1967وما رافقها من �أحداث كان �آخرها انتفا�ضة الأق�صى ،لكن م�شكلتنا
مع الأغاين التي ارتبطت بالقد�س �أنها مل ترتبط بالذاكرة وكانت تنتهي مع انتهاء
احلدث واملنا�سبة ،وتهجع راكنة يف الذاكرة العربية بانتظار م�أ�ساة جديدة ،فما �إن
تقلب �صفحة جديدة حتى تختفي �أغنيات املرحلة ،لأن و�سائل الإع�لام العربي
الر�سمي كانت متار�س �سيا�سة التغييب على هذا النوع من الأغاين ،ولو �أردنا �أن نبحث
عن �أغنية ارتبطت بالقد�س وبالتايل ارتبطت بها يف ذاكرتنا ،لن جتد �سوى ما غنته
ال�سيدة (فريوز) كما �أ�شرنا �سابق ًا ،وب�شكل خا�ص (زهرة املدائن) و(القد�س العتيقة)
ومل تتجاوزها منذ فقدنا القد�س� ،أي �أغنية.
والغريب يف عمر الألفية الثالثة� ،أن الأطفال العرب يف القد�س ميلكون املبادرة
والكبار وهم (الر�ؤ�ساء العرب) يختبئون داخل �سراويل اخلجل..
و�سالم ًا للقد�س ..للقد�س �ألف �سالم

هل تعلم ،ب�أن مدينة حماة ،كانت يف الع�صور الغابرة ،ت�ستقبل ال�ضيف بحفاوة بالغة،
فت�ؤويه ،وحتميه ،وحتيطه بالعناية والرعاية ،وتغطي كل النفقات التي يتطلبها م�أكله،
وم�شربه ،و�إقامته ،ومنامته ،ثم تودعه من دون �أن تطلب منه �شيئ ًا ،تودعه من دون �أن
حتا�سبه على ما نفقت عليه من مبالغ ،و�صرفت عليه من �أموال� ..صغرية كانت �أم كبرية!..
وهل تعلم ،ب�أن كل من كان يريد الزواج ،ال يحتاج �إىل �صالة يقيم فيها افراح العر�س� ،أو
فندق ينام فيه مع زوجته العرو�س ..فالأفراح تتم يف مكان جميل رائع ،من دون حاجة �إىل
التكاليف الباهظة التي ُتدفع هذه الأيام ل�صاالت الأفراح املنت�شرة� ،أم �شهر الع�سل ف ُيق�ضى يف
دار �شبيهة ب�أجنحة الفنادق ذات النجوم اخلم�س ،دار توفرت فيها كل �أ�سباب الراحة ،ومن
دون �أي مقابل مادي! .فالإقامة جمانية حمفوفة باحلب والعطف والرعاية!!..
�أجل ..هكذا كانت حماة ،تتعامل مع غربائها و�أبنائها على حد �سواء..
ً
•فهناك خان ،كان ي�سمى باخلان اجلديد ،وقد اندر�ست معامله الآن ،وكان موجودا يف
منطقة (املوقف)� ،أو قرب مدخل �شارع � 8آذار من جهة املرابط ..هذا اخلان كان م�أوى لغرباء،
ينامون فيه بال �أجرة ،وي�أكلون بال ثمن ،وكان له متولّ وطباخ ،وبواب ،و�أوقاف كثرية ال ندري
�أين هي!..
ُ
وهناك دار ،كانت تعرف بدار الفرح ،وكان موقعها يف حملة باب اجل�سر� ،أي قرب القلعة
من طرفها ال�شرقي ،فمن �أراد �أن يتزوج مث ًال ،عليه �أن ي�أخذ مفتاحها من متولّيها ملدة ثالثة
�أمي ،يفعل ما ي�شاء ،ي�أكل وي�شرب وينام ،ويق�ضي مع عرو�سه �أجمل �أيام العمر( ،ع�سل بع�سل
بع�سل)! .وكان فيها خم�سة وثالثون بيت ًا...
�أما امللوك والأم��راء ،الذين يحلون �ضيوف ًا على مدينة حماة ،ف�إن لهم ق�صر ًا خا�ص ًا بهم،
كق�صر ال�ضيافة يف العوا�صم احلديثة ،هذا الق�صر كان ي�سمى دار الوزير �أو دار الإكرام ،وهي يف
باب ملغار ،حول رحى العونية ،يف حملة باب النهر ..وهناك ق�صر �آخر ،مازال �سجل ت�شريفاته
حاف ًال ب�أ�سماء �أمراء و�سالطني ونواب ،زاروا حماة يف فرتات زمنية خمتلفة ،هذا الق�صر ا�سمه
دار ال�سعادة ،وهو دار امللك املظفر حممود ،وتقع غربي نهر العا�صي ،نزل فيها عظماء كرث،
نذكر منهم ال�سلطان امللك الأ�شرف �صالح الدين خليل �سنة  691هـ ،ونائب ال�سلطنة يف حماة
قرا �سفر �سنة 698هـ ،ثم النائب زين العابدين كتبغا املن�صوري �سنة  700هـ ،ثم النائب
�سيف الدين قبجق �سنة  703هـ ،ثم النائب �سيف الدين ا�سندمر �سنة  710هـ ،ثم امللك امل�ؤيد
�إ�سماعيل �أبي الفداء �سنة  710هـ...
والدار ذات مناظر خالبة ،وهي معدّ ة لل�ضيافة و�سكن امللوك ،وقد ُخربت هذه الدار منذ زمن
بعيد ،و�صار مو�ضعها بيوت ًا لدبغ اجللود ،ثم �أزيلت املدابغ ،وبني مكانها مقر احتاد العمال..
موقع هذه ال��دار بالتحديد كان يف منطقة باب النهر ،قبيل الأقوا�س حلجرية لناعورة
املحمدية� ،أي قرب �ضفاف نهر العا�صي وب�ساتينه اخل�ضراء.
•نعم ..هذه هي حماة ،املدينة اخلالدة التي يذكرها التاريخ بكل احرتام وتبجيل ،هذه
هي حماة مدينة ال�سحر واجلمال ،مدينة النجدة والنخوة ،مدينة اجلود وال�سخاء وح�سن
ال�ضيافة ،هذه هي حماة التي حتت�ضن الغريب ،وت�ستقبل الالجئ ،وتغيث امللهوف ،وحتنو
على اجلميع ،حماة ..التي قالت عنها ال�سيدة زينب ابنة �سيدنا احل�سني ر�ضي اهلل عنهما
و�أر�ضاهماه (عندما رف�ض �أبناء حماة االحتفاء مبوكب قتلة احل�سني ،يف �أثناء مرورهم منها
متجهني نحو دم�شق):
حماة ..حماها اهلل من كل ظامل
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�صورة المر�أة العربية في ال�سينما الغربية

كم كانت ال�سما ُء زرقاء
• بديع �صقور

• ر�شا ال�صالح
حاول الغرب عرب الع�صور املن�صرمة
الإ���س��اءة وت�شويه الهالة التي حتيط
ب��ال��ع��رب م�ستغال و�سائله الإع�لام��ي��ة
ومنابره و�صناعته من �أجل هذا الهدف،
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ح�����ض��ارة ال��غ��رب
احل��ال��ي��ة م��اه��ي �إال �أ���ص��ول للح�ضارة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي �أخ����ذوا منها علومهم
وفنونهم و�أدبهم ،ولعل �أهم و�سائل الت�شويه
الإع�لام��ي��ة ه��ي ال�سينما ال��ن��اط��ق��ة تلك
ال�صناعة التي ا�ستخدمها الغرب كو�سيلة
لتحطيم ال��ر�ؤي��ة وال��ت�����ص��ور اجلميل عن
املجتمع العربي وح�ضارته و�أطيافه و�أخ�ص
بالذكر املر�أة العربية على وجه اخل�صو�ص.
ف��ل��م حت َ
���ظ ���ص��ورة امل����ر�أة ال��ع��رب��ي��ة يف
معاجلتها �سينمائيا م��ن ق��ب��ل ال�سينما
والذاكرة ال�سينمائية الغريبة التي عمدت
طول العهود ال�سابقة على �إبرازها بطريقة
دونية حتط من قيمتها وقيمة جمتمعها
وح�ضارتها متجاهلة ك��ل �إرث��ه��ا وقيمها
ال��ت��ي ت��رب��ت عليها ,فهي املنا�ضلة والأم
والأديبة وال�سينمائية �إ�ضافة اىل ن�سب
احلياة �إليها ,فقد كانت كثري من القبائل
ت�سمي امل��ول��ود وتن�سبه ل��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة اىل
كل ال�شرائع ال�سماوية والتاريخية التي
جمدتها و�أعلت من قيمتها ،بل د�أبت ال�سينما
الغربية كو�سيلة ملحاربة احل�ضارة العربية
�إىل الت�شويه املتعمد ل�صورتها وكيانها
و�أخالقياتها ،م�صورة �إياها ب�أ�سو�أ ال�صور
مرة كخائنة ،وم��رة كعميلة وم��رة كزانية
ومرة م�ضطهدة من قبل ح�ضارتها.
لذلك كان ر�صيد ال�سينما الغربية كبريا
يف تناوله مو�ضوع امل��ر�أة العربية ب�صورة
غري �صحيحة و�سليمة يعك�س حالها وواقعها
والأمثلة على ذلك ال تعد وال حت�صى وفيما
يلي ا�ستعرا�ض لبع�ض االنتاجات ال�سينمائية
الغربية عرب التاريخ التي تناولت ق�ضية
املر�أة العربية على غري حالها.
�أنتجت �أمريكا وفرن�سا �أفالما م�شرتكة
عديدة ،تركزت جميعا يف مفهوم (الزنا)
عند ال��ع��رب وامل�سلمني و�أن ال��زن��ا للمر�أة
العربية املتزوجة يعني املوت رجما ،ولكنهم
غفلوا �أن العقوبة تقع على الرجل نف�سها
�إن زنا وخان زوجته .بل قالوا �إن الرجل
العربي يحق ل��ه ك��ل �شيء مقابل حرمان
زوجته واملر�أة من كل �شيء.
ومن تلك الأفالم فيلم gun powder
و  love in moroccoو , gohaو�أ�سو�أ
ما �أنتجته ال�سينما الربيطانية قدميا �ضد
املر�أة العربية فيلم  Jerichoالفيلم الذي
يحكي ق�صة املخرج ال�سينمائي thoraton

 freelandوهو نف�سه خمرج الفيلم الذي
ي���زور قبيلة عربية يف مدينة الفا�شر،
في�شاهد اب��ن��ة رئي�س القبيلة العربية
ال��ت��ي تعد م��ن �أك�ب�ر القبائل العربية يف
تلك املدينة .وي�شاهد ابنته (كوكا) التي
يطلب من �أبيها ال�سماح لها �أن تعمل معه يف
ال�سينما ،لكن الأب يرف�ض ويقول �إن العرب
ال ي�سمحون لبناتهم العمل يف ال�سينما .ولكن
(كوكا) توافق في�أخذها املخرج يف الظالم.

تهم�ش �صورة املر�أة
احلقيقية وت�سيئ �إ�ساءة
وا�ضحة للح�ضارة العربية
بلغة �سينمائية عن�صرية.
وي��ذه��ب معها �إىل ل��ن��دن ويعلمها اللغة
الإنكليزية والإتيكيت ،فتظهر يف الأف�لام
التي يخرجها ،لتقول يف هذه الأفالم �إنها مع
احل�ضارة الغربية �ضد احل�ضارة ال�شرقية،
و�إن الفرق بني احل�ضارتني هو الفرق بني
التقدم والتخلف.
�أم��ا ال�سينما الفرن�سية فقد كانت �أ�سو�أ
يف جت�سيد �شخ�صية امل��ر�أة العربية ،حيث
ا�ستغلت فرن�سا ا�ستعمارها املغرب العربي
و�أنتجت مئات الأف�ل�ام لت�صوير وت�شويه
���ص��ورة املجتمع ال��ع��رب��ي .وت�صويره ب�أنه
جمتمع متخلف و�أن فرن�سا ج��اءت لتنقل
احل�ضارة اليه.
ومن الأفالم التي �أنتجتها فرن�سا لت�شويه
���ص��ورة املجتمع ال��ع��رب��ي فيلم lasng d
 ailshوه��و يتحدث ع��ن ام���ر�أة عربية
متزوجة ا�سمها يا�سمينة وزوجها رجل غني
وزعيم �إح��دى القبائل العربية الكبرية،
لكنها تثور على واقعها وعلى مكانتها وخا�صة
عندما يجامعها ب�صورة ب�شعة ،ويف �أحد
الأيام تلتقي م�صادفة ب�شاب و�سيم وتتعرف
�إليه يكون ا�سمه ال�ضابط هرني .ورغم �أن
الفرن�سني كانوا ي�ستعمرون بالدها ،ورغم
�أن زوجها �ضد وجود االحتالل الفرن�سي يف
بالده� .إال �أنها ال تكرتث وتدور ق�صة حب
بينهم وتع�شقه وت�ستمر يف عالقته معه.
ويعرف زوجها لذا تقرر الهرب مع حبيبها،
والليلة التي �ستهرب بها مع ه�نري ،يكون

رجال زوجها وحر�سه لها باملر�صاد ،.وتدور
بينهم وب�ين ه�نري مطاردة كبرية يكاد �أن
ميوت فيها .وما كان بعد �إلقاء القب�ض عليها
�إيداعها من قبل زوجها يف بيت للخائنات
كما يطلق عليه ولكنها ت�ستمر يف التفكري
بحبيبها .وت��ب��د�أ باملقارنة ب�ين احل�ضارة
الغربية امل��ت��ط��ورة واحل�����ض��ارة ال�شرقية
املتخلفة وم��ن ك�ثرة التفكري مت��وت ح�سرة
على حبيبها الذي لن يعود.
كذلك هناك جمموعة كبرية من االفالم
الربيطانية والأمريكية والفرن�سية تعالج
م�شكلة الفتيات اللواتي ولدن من �أم �أجنبية
و�أب عربي ،فهن يرف�ضن تقاليد جمتمع الأب
ويرغنب بالتحرر والعي�ش حياة كرمية بدال
م��ن حياة ال�سيطرة حت��ت �سلطة العائلة
والأب وكانت ه�ؤالء الفتيات يف هذه الأفالم
دوما عربيات ويبحثن ب�شكل دائم لإقامة
عالقات غري �شرعية مع �شباب بريطانيني
�أو فرن�سيني �أو �إ�سبان و�أج��ان��ب من �أجل
ال��زواج �أحيانا بهن ومن �أه��م هذه الأف�لام
فيلم �أور�شاليم و grop desertوlost
 empiereوغريها من الأفالم.
وكذلك مت التطرق ملو�ضوع ال���زواج من
�أربع الذي �ش ّرعه الإ�سالم مقارنة باخليانة
ال��زوج��ي��ة امل�����ش��ه��ورة يف ال���غ���رب ،وك��ذل��ك
الإ�شارة اىل مو�ضوع احلجاب الذي تلب�سه
امل��ر�أة العربية امل�سلمة واللبا�س املحت�شم
عند العرب مقارنة بالغرب حيث �أهينت
املر�أة العربية وعدت متخلفة وغري مواكبة
للتقدم.
�إ���ض��اف��ة �إىل مو�ضوعات �أخ���رى تخ�ص
التبني وامل�ي�راث واالغت�صاب وغ�يره��ا من
امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي مت�����س امل����ر�أة وال��ت��ي مل
تعمل �إال على مم��ار���س��ة العنف النف�سي
يف �أدائ��ه��ا ور�سالتها ال�ضمنية التي تهم�ش
امل����ر�أة العربية وتف�ضل الغربية عليها
بتقدمها وبحجة حت��رره��ا .والأم���ر ال��ذي
يتوجب على ال�سينما العربية ان تقوم به
هو �صناعة فعالة حماربة لتلك النظرة
ب�����ص��ورة �سينمائية واق��ع��ي��ة تعك�س حال
امل��ر�أة العربية وح�ضارتها م�ستعر�ضة كل
ما تعاين منه وكل ما ح��ازت عليه يف كثري
من ال��دول عرب ال�سينما موقفة هذا الغزو
الغربي امل�ضاد وامل�شوه حلقيقة وتاريخ املر�أة
العربية وجمتمعها.
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الالذقية2017/12/21 :

رحيل الدكتور علي �أبو ع�ساف
نعى احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب رح��ي��ل الأدي���ب
والكاتب علي �أب��و ع�ساف ال��ذي وافته املنية
يف الأ���س��ب��وع املا�ضي وذل��ك �إث��ر جلطة قلبية
مفاجئة.
علم ًا �أن الكاتب من مواليد عتيل ال�سويداء
1931
يحمل �شهادة دكتوراه يف الآثار وفقه اللغات
ال�سامية
ع�ضو يف احتاد الكتاب العرب
ع�ضو يف جمعية الدرا�سات والبحوث
•كر�س الباحثون الآثاريون االجانب العدد
 13لعام  2002من جملة املعهد الأثري الأملاين
ملنا�سبة بلوغه �سن ال�سبعني عام 2002

•كتب باحثون �آثاريون يف جمالت �أجنبية
عر�ض ًا (لكتابه ع��ن معبد ع�ين داره) باللغة
الأملانية
امل�ؤلفات:
ـ �آث���ار املمالك القدمية يف �سورية ـ وزارة
الثقافة ـ دم�شق ـ  1988ـ بحث
ـ ن�صو�ص من �أجاريت ـ وزارة الثقافة ـ دم�شق ـ
 1988ـ ترجمة
ـ الآرام��ي��ون تاريخا ولغة وفنا ـ دار �أم��اين ـ
طرطو�س ـ  1988ـ بحوث
ـ فنون املمالك القدمية يف �سورية ـ دار �شم�أل ـ
دم�شق ـ  1993ـ بحوث
ـ معبد عني دارة ـ وزارة الثقافةـ دم�شق ـ2000

ـ مكت�شفات
ـ اللقى الأثرية يف عني دارة ـ وزارة الثقافة ـ
دم�شق ـ  2000ـ مكت�شفات
ـ دليل معبد عني دارة عربي �أمل��اين فرن�سي
�إنكليزي ـ مطابع �ألف ياء ـ دم�شق ـ 1997
ـ متثيل �إل��ه الطق�س يف العهد البابلي ـ املهد
الأثري الأملاين ـ �أملانيا ـ  1990ـ بحوث �آثرية
ـ متثال هدد ـ مركز البحوث الفرن�سي ـ باري�س
ـ 1982
بالإ�ضافة �إىل كتب باللغة الأملانية
رئي�س احتاد الكتاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي وجمل�س االحتاد.
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• ح�سني مهدي �أبو الوفا
((�إن الذين يجر�أون على اتهامنا ب�أننا يف �صدد �إن�شاء مملكة يهودية ،ال يفعلون هذا وتكلموا بثالث لغات :الفرن�سية والإنكليزية والعربية .نعم ،كانت العربية ل�سان �أحد
خطبائهم� :أو�سي�شكني.
�إال من اجلهل والغباوة� ،أو من احلقد وال�ضغينة))
ال يخفى علينا �أن م�ساق الكالم هنا يدور على �سوكولوف ،غري �أننا جند هنا املو�ضع املنا�سب
هذا ما قاله رئي�س امل�ؤمتر ال�صهيوين العاملي عام  1911م�ؤكد ًا للعامل �أن ال�صهيونيني
لي�س من برناجمهم �إن�شاء دولة �سيا�سية يف فل�سطني الذي يرمون �إليه �إمنا يبتغونه وطن ًا لذكر ما يتعلق مبذكرة في�صل بن احل�سني �إىل امل�ؤمتر ،وما نرد تناولة الآن ان في�ص ًال،
ويحتاطه لوران�س ،هيئا كالهما املذكرة املخت�صة بق�ضية العرب ،بل كان لوران�س له الر�أي
روحي ًا ثقافي ًا يكونون فيه �آمنني .ولكن العمل والتطبيق يخالف ذلك.
�سوكولوف �أحد ر�ؤو�س ال�صهيونية يعيد التوكيد يف �سنة ( 1919بعد �صدور الوعد والقول يف حتديد نقاطها ونطاقها ،وتعيني ما هو حملل وما هو حمرم ذكره.
ولنذهب �إىل نقطة البيكار تواً :ف�إن املذكرة مل ي�ستند في�صل فيها على ما بيد والده من
ب�سنتني تقريب ًا)“ :الدولة اليهودية مل تكن يف يوم ما داخلة يف برناجمنا ال�صهيوين.
وغاية ال�شعب اليهودي (كما جاء بعدئذ قرار امل�ؤمتر ال�صهيوين �سنة � )1921أن يعي�ش عهود ُتخوله من احلكومة الربيطانية ،ف�ض ًال عن ا�ستناده على الثورة والدماء ،وحق احلياة
مع ال�شعب العربي على الوئام واالحرتام املتبادل والتعاون يف �سبيل �إنعا�ش البالد و�إي�صالها اال�ستقاللية للعرب .وما ال�سبب يف هذا؟ �إن تعليمات احل�سني لفي�صل كان حتول دون ذلك.
واحل�سني الآن هو ملك احلجاز املعرتف به دولي ًا ،ملا �أنفذ احل�سني ابنه في�ص ًال على ر�أ�س وفد
�إىل االزدهار”
�سوكولوف ،هو من متقدمي احلركة ال�صهيونية ،و�أحد النفر الذين قاموا بعبئها منذ عربي �إىل م�ؤمتر ال�صلح كان ا�سم الوفد الوفد احلجازي �إىل م�ؤمتر ال�صلح ،وفي�صل وقتئذ
العقود الأخرية من القرن املا�ضي ،هو من وار�سو قاعدة بولونيا التي ا�ستولت عليها رو�سيا �أمري �سوريا ،ومرجعه اللنبي ،القائد العام للحملة امل�صرية  -هكذا كان ا�سم اجلي�ش الذي
منذ � 1815إثر احلروب النابليونية .وقب�ض لبولونيا �أن تكون �أكرب ع�ش زاخر باليهودية عمل يف فل�سطني و�سوريا �إىل نهاية  1918يف قال الرتك والأملان حتى جال العثمانيون عن
وال�صهيوينة و�أما ويزمن من مدينة موتول من �أعمال �إقليم من�سك ،لل�شرق ب�شمال من وار�سو ،جميع البلدان العربية.
ومعنى ما ر�آه احل�سني ،ونفذه في�صل ،وحول في�صل لوران�س� ،إن ق�ضية العرب مل تو�ضع
و�إقليم من�سك كان من رو�سيا الغربية امل�سماة برو�سيا البي�ضاء� .سوكولوف �صحايف �صهيوين
منذ �أواخ��ر القرن املا�ضي ،وكان ُي َعدُّ �أول �صحايف حديث مل تعرف اليهودية ال�صهيونية على �صعيد دويل كما هي مهي�أة لذلك .و�سبب هذا �أن احل�سني  -وهذا عند النا�س معرفته
�صحافي ًا �آخر �أعلى كعب ًا منه .وكانت جملته هازفريا متاثل املجالت الأوروبية م�ستوىً وفن ًا ،م�ستفي�ضة -ر�أى ،ور�أي��ه ال يناق�ش وال يقبل احل�سني �أن يناق�ش به � -أن مي�ضي ال�شوط
كما يقول ويزمن .وهو وا�ضع كتاب تاريخ ال�صهيونية �أواخر احلرب الأوىل وكتب مقدمته حا�صر ًا اعتماده على بريطانيا ووا�ضع ًا فيها كل ثقته .فكان يعتقد �أن بريطانيا دولة
ويزمن .و�سنة  1914انتقل �سوكولوف �إىل لندن ،وان�ضم �إىل زمالئه هناك ،وك��ان من عظيمة ترعى ال�شرف وحتفظ العهد! فاخلفة وال�ض�آلة ،وطي العهود ،كان كل هذا يف مذكرة
�أكربهم مكانة عند ال�صهيونيني ،و�أعملهم يف �سبيل وعد بلفور ،ويقول كري�ستوفر �سايك�س في�صل ،و�أحكام الزور والتزييف للتاريخ والدعاوى الباطلة ،كل هذا كان يف الوفد اليهودي.
ابن مارك �سايك�س �أن �سوكولوف لو كان يف لندن من �أول ال�شوط لكان هو �أوىل من ويزمن ب�أن فاحلق �سكت و�صمت ،ونطق الباطل .فت�آمر على ق�ضية العرب لدى م�ؤمتر ال�صلح عن�صران:
الأول� :أ�صابع اليهودية العاملية اخلفية.
يكون زعيم احلركة� ،إذ كان هناك اثنان على هذا امل�ستوى لهما �أن يناف�سا ويزمن على تويل
والثاين :لوران�س من حول في�صل ،وهذان العن�صران يف اخلارج
الزعامة� ،سوكولوف والدكتور غا�سرت زعيم اليهود ال�سفاردمي يف بريطانيا.
و�أم��ا العن�صر الثالث :فهو عقلية احل�سني بن علي ،وطريقة تقييمه ل�شرف بريطانيا
وملا كانت املفاو�ضات جتري يف لندن حول م�صري ال�صهيونية ،كان �سوكولوف هو الع�ضو
الوحيد املوجود يف لندن من �أع�ضاء املنظمة ال�صهيونية العاملية ،وويزمن مل يكن وقتئذ الوهمي ،وقلة خربته بال�سيا�سة الدولية ،ثم ا�ضطرار في�صل وقتئذ ليكون طوع �أبيه
�إال ع�ضو ًا يف اللجنة العاملة التابعة للمنظمة ،غري �أن ويزمن ،ملَّا ركن ال�سرج ،عرف كيف مراعي ًا تعليماته .وهذا العن�صر الثالث يف الداخل .وهذا من عجائب الزمن يف الدرو�س
يحافظ عليه� ،إذ هو �أبرعهم يف الأخذ والعطاء مع الإنكليز و�أو�سع زعماء ال�صهيونية حيلة ،للأمة العربية.
�أما الوفد اليهودي فتقدم �إىل امل�ؤمتر بباطل دعواه املتعلقة بفل�سطني ووراءه اليهودية
و�أ�ضبطهم مزاج ًا ،و�أكرثهم ا�ستعداد ًا لهذه من وجوه جمة.
وملا �صدر وعد بلفور ومت �أمره بني بريطانيا وال�صهيونيني ،كتم �أمره نحو �سنة �أو �أكرث ،العاملية ،الظاهر واخلفي.
فانظر! قام حول الدكتور ويل�سون ،ولويد ج��ورج ،وبلفور ،النفر املختار من العمالء
حتى �أعلن بكتاب بلفور �إىل روت�شيلد يف  2نوفمرب  .1917وكان و�ضع فل�سطني قبل وعد
بلفور وح�سب االتفاقات ال�سرية بني احللفاء� ،أن تكون دولية ،ومل يعني لها و�ضع مف�صل ال�صهيونيني ،والظاهر من ه�ؤالء النفر وقتئذ هم الذين عرف �أنهم تولوا فيما بينهم �إعداد
بعد ،فتعني على ال�صهيونيني �أن يتغلبوا على �صعوبتني :الأوىل �أن يخرجوا فل�سطني من املذكرة اليهودية حتت هيمنة هربرت �صموئيل الذي جاء �أول مندوب �سام على فل�سطني
خمطط الدولية �إىل و�ضع مل يقرر �شكله ،و�إمنا اقرتح ال�صهيونيون و�آثروا �أن يكون ذلك �سنة  1920بعد انطواء ب�ساط احلكومة الع�سكرية .ف�إن اللغة العربية كانت ل�سان �أحد
من نوع الكومونولث .وال�صعوبة الثانية� :أن توافق فرن�سا و�إيطاليا على ذلك من الناحيتني ،املتكلمني اليهود ،واللغة العربية وقتها لي�ست لغة يفهمها �أحد من النا�س �إىل بع�ض حاخامي
الإخ��راج من الدولية واملوافقة على �أن ين�ش�أ وطن قومي لليهود ،وهذه �أهم ق�ضية عند اليهود وعلماء اللغات ال�سامية ،وال ت�سمع �إال يف كني�س اليهود يف بع�ض ال�صلوات ،ولي�س لها
ً
ورطانة غريبة عن الآذان والأ�سماع،
ال�صهيونيني ،بعد احل�صول على الوعد .فندبوا �سوكولوف للقيام بهذه املهمة .فجاء باري�س �صحف ،وال كتب ،وال معجم ،وعلى اجلملة كانت رميم ًا
ثم روما وا�ستطاع مب�ساعدة مارك �سايك�س �أن ينال مراده .ثم ملا جاء م�ؤمتر ال�صلح يف باري�س وق�صد الوفد اليهودي من جعل �أحد خطبائهم يتكلم العربية التي ال يفهمها �أحد يف امل�ؤمتر
اوائل  1919كان �سوكولوف �أحد ال�صهيونيني اخلم�سة الذين يت�ألف منهم الوفد ال�صهيوين حتى وال اليهود �أنف�سهم� ،أن يخلق هيبة لها فيعرف العامل وي�سمع ب�أن هناك لغة عربية
وه�ؤالء ح�ضروا �أمام امل�ؤمتر الذي كان م�ؤلف ًا ممن كان يعرب عنهم بالع�شرة الكبار ميثلون تكلم بها خطيب يهودي يف م�ؤمتر ال�صلح ،وهذا كله وهي مل تخلق بعد حتى يف فل�سطني ما
�أمريكا وبريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا ،وقدم الوفد ال�صهيوين مذكرته التي يطلب فيها �إن�شاء عدا ا�ستعمالها بني فريق من اليهود يف البيوت .ولغة اليهود اال�شكنار هي “اليدي�ش” اخلليط
�شيء �آخر  :يقول ويزمن �“ :إننا �أجمعنا
وط��ن قومي يف فل�سطني بحدود وا�سعة ،وه��ي التي
ً
على طلب الوطن القومي” !! ا�ستنادا على
ذكرها لويد ج��ورج يف مذكراته ومنه عرفت ال من
ماذا ؟ على وعد بلفور الباطل واقعي ًا ودولي ًا؟
غريه .وكان هذا الوفد م�ؤلف ًا من خم�سة وهم:
على دعوى �أن اليهود كانوا يف فل�سطني منذ
وي��زم��ن ،و���س��وك��ول��وف ،واو�سي�شكني .وي��ه��ودي��ان
�ألفي �سنة؟ كل هذا كالم فارغ املعنى يت�سلح
فرن�سيان اندريه �سبري و�سيلفان ليفي (الوي) وهذا
به الوفد اليهودي .فوعد بلفور ق�صا�صة ورق
الأخ�ي�ر ب��رز معار�ض ًا ال��ف��ك��رة م��ن وج��ه��ة فرن�سية
بالقيا�س �إىل عهود بريطانيا �إىل احل�سني
و�سنذكر هذا قريب ًا....
فجع الزميل خلدون �إبراهيم ع�ضو احتاد الكتاب العرب ،بوفاة �أمه وهذه العهود بقيت تدور املفاو�ضات حولها
وك��ان ه����ؤالء اخلم�سة م��ع �أ�شخا�ص �آخ��ري��ن من
�أكرث من �سنة حتى انتهت �إىل ما انتهت �إليه.
كربائهم ،وعلى ر�أ���س اجلميع هربرت �صموئيل ،قد
ا�شرتكوا يف �إع���داد امل��ذك��رة ال�صهيونية اخلطرية .يف الأ�سبوع املا�ضي.
ومذكرة في�صل ت�سكت عن هذا ! م�سرحية
يكللها اخلجل من جميع جوانبها ،وفائدتها
واقت�سم �أع�ضاء الوفد مناحي الكالم ،ف�أخذ كل واحد
بخال�ص
يتقدمون
التنفيذي،
املكتب
أع�ضاء
�
و
العرب،
ّاب
ت
الك
احتاد
رئي�س
الوحيدة �أنها تعطي العربة ملن يريد �أن يعترب
منهم منحى ،فكان �سوكولوف خمت�ص ًا بال�صلة بني
من العرب يف هذا اجليل والأجيال القادمة،
اليهود وفل�سطني تاريخي ًا ،وجعلوا هذا احليز فاحتة
الكالم يف خطبهم ،ل��دى م�ؤمتر ال�صلح ،لتظهر منه العزاء �سائلني اهلل �أن يتغمد الفقيد ة برحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب ل�ل�أمم طفولة ،ون�����ش���أة ،وت��رع��رع ،و�شباب،
والرجولة بعد هذه الأدوار.
�صورة لق�ضيتهم بادية لوحة واحدة يف �إطار واحد وال�سلوان.

تعزية

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

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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أخبار

•�أ.حممد حديفي

حمزنٌ رحيلُ الكبار
علي �أبو ع�ساف وداع ًا
مل ي�ش�أ �أن يُقال عنه �إنه �أحيل على التقاعد ،فالكاتب يف نظره ال يتقاعد �أبداً،
وتقاعده يعني املوت ..ذهنه ظل متوقد ًا حتى �آخر حفنةٍ من هواء ا�ستن�شقها،
وعلمه الغزير املكد�س يف الردهة اخللفية من ذاكرته كان حا�ضر ًا ي�ستدعيه
حني ي�شاء ،وال يبخل به على �أحد ،ويف حلظاته الأخرية وقبل �أن تغادره احلياة
كانت يداه تر�سمان على �صبح الوطن لوحاتٍ من نورٍ ،وجمال� ،..صعد درجات
املتحف يف ال�سويداء ،ويف ذهنه ترت�سم الكلمات وتتزاحم اجلمل ،فهو يعرف
ما �سوف يقول لفريق الف�ضائية ال�سورية الذي كان ينتظره على بوابة املتحف،
ليقدم �شرح ًا كافي ًا وافي ًا عن �ألف باء الآثار املن�ضدة بعناية يف ردهات املتحف،
�إذ �أن معظمها من مكت�شفاته ،وهو يحفظها عن ظهر قلب ،حيث يتقن فك الرموز
والطال�سم املنقو�شة فوق متاثيل من ع�صور خمتلفة ُجمعت ونُ�ضدت بعناية
لتكون �شاهدة على ح�ضارة ع�صور م�ضت ل�شعوب تناوبت العي�ش يف هذه املنطقة،
التي ي�شهد تاريخها ب�أنها من �أقدم احل�ضارات و�أكرثها عراقة ونور ًا و�إ�شعاعاً..
حني كان ي�سلك طريقه �صاعد ًا درجات املتحف كان مغتبط ًا و�سعيداً� ،إال �أنه
وحينما �صعد الدرجة الثالثة خذله قلبه ،وتوقف عن النب�ض ،وعندها �ألقى
النظرة الأخرية احلانية على الآثار الأثرية �إليه ،ثم �أطبق جفنيه لتكون �آخر
�صورة اختزنتها عيناه �صورة النقو�ش التي لطاملا برع بفك رموزها وطال�سمها،
ومل يبخل �أو يدخر جهد ًا يف تعليمها للآخرين..
علي �أبو ع�ساف واحد من الع�صاميني الذين ي�ستحقون �أن نطلق عليهم لقب قادة
الأجيال ،وقدوتهم فقد نذر نف�سه وعمره املديد للعلم والتنقيب والتح�صيل..
حني كان يقيم يف دم�شق حيث �أم�ضى فرت ًة من حياته الوظيفية مدير ًا عام ًا
للآثار واملتاحف ،كان يواظب على ح�ضور املحا�ضرات والأن�شطة كافة التي
تقيمها املراكز الثقافية يف غري مكان من العا�صمة ،و�أذكر جيد ًا �أنني ما ذهبت
مر ًة حل�ضور حما�ضرة �أو ندوة �إال وجدته �أمامي ،يجل�س �صامت ًا فوق كر�سيه،
وعيناه �شاخ�صتان للمحا�ضر كي يلتقط كل كلمةٍ يقولها ،ويف نهاية املحا�ضرة،
وحني يُفتح باب النقا�ش جنده �أول املحاورين ،حيث يختار الكلمات املوحية
والهادفة ،التي من �ش�أنها �إغناء البحث املقدم بطريقة ت�شي ب�أنه �صاحب علم
ومعرفة ،ي�ضيف للمو�ضوع الكثري من املعلومات املوثقة ب��الأرق��ام والتواريخ،
ويبدو العامل املتمكن من علمه ،والواثق مبا يقدمه من معلومات و�أفكار ،و�أذكر
�أننا كنا نتبادل ال��زي��ارات ،ف�إما �أن ي��زورين �أو �أوزره يف مكتبه ،وح�ين ي�أتي
لزيارتي يدخل كالن�سمة الهادئة ،ويبد�أ حديثه بكثري من الود ،واالبت�سامة
تطوف ف��وق ق�سمات وجهه ،فت�شعر بالراحة والر�ضى حني ت��درك �أن��ك �أمم
رجل علم ومعرفة؛ �سالحه الكلمة املفيدة الهادفة ،ويف �أعماقه نقاء العلماء
و�شغفهم وانحيازهم لكل ما هو مفيد وجميل.
�آخر مرة التقيته وكان ذلك خالل حما�ضرة يف املكتب الفرعي الحتاد الكتاب
العرب يف ال�سويداء بادرين بابت�سامته املعهودة ،وقال ..قريب ًا �س�أزورك بدم�شق
فلدي بحث �أود ن�شره قلت له� ..أنا �سعيد �أن �أراك بهمتك العالية ود�أبك على
ح�ضور ما يقام من ن�شاطات هنا وهناك؛ رغم �أنك يف عداد املتقاعدين ،وعليك �أن
ترتاح فقد �أديت دورك كامالً ،وامل�ؤلفات التي حتمل ا�سمك وهي كثرية ومفيدة
�ستظل مرجع ًا للأجيال لزمنٍ طويل ،فارت�سمت ف��وق وجهه ال�صبوح عالمات
االهتمام وقال� ..إن الكاتب ال يتقاعد لأنني �أ�ؤمن �أن تقاعده يعني املوت ،فما
دمنا منلك القدرة على التفكري والعطاء فنحن يف قلب ال�ساحة ،ولي�س على
�أطرافها وهوام�شها ،عندها �أدركت �أن رج ًال بهذا ال�شغف للعلم ،وهذا الن�شاط
ثروة وطنية وعلمية واجتماعية ،ومتنيت له طول العمر ودوام العطاء...
بالأم�س القريب ارحت��ل عنا الدكتور الباحث علي �أب��و ع�ساف ت��ارك�� ًا �إرث�� ًا
ثقافي ًا وتاريخي ًا �أ�ضاف للمكتبتني العربية والعاملية من الأبحاث واملكت�شفات،

والدرا�سات الكثري مما ميكن �أن نعدّ ه ثورة جند لزام ًا علينا �أن نحافظ عليها،
ونعلمها للأجيال ،فهي خزان ثرٌّ من املعلومات التي ا�ستغرق اكت�شافها وتدوينها
زمن ًا طوي ًال من جهة ،وتطلب جهد ًا و�سهر ًا وتعب ًا لي�س بقليل من جهة ثانية..
مما ال�شك فيه �أن مكانه يف قاعات املحا�ضرات واملراكز الثقافية �سيظل فارغ ًا
لفرتة طويلة ،ويكفيه فخر ًا �أن هذا العمر املديد الذي عا�شه مل يذهب �سدى،
فكتبه متلأ رفوف املكتبات ،وعطاءاته الكثرية كفيلة ب�أن تخلد ا�سمه بيننا
كباحث وم�ستك�شف للكثري من الآثار التي لوال جهوده وجهود �أمثاله من الباحثني
اجلادين واملجتهدين لبقيت مثل هذه املكت�شفات على �أهميتها وفائدتها دفينة
الأدراج ال يطلع عليها �أحد..
ن�ش�أ علي �أبو ع�ساف يف �أ�سرة فالحية يف ريف ال�سويداء ،وهو من عائلة وطنية
معروفة ،لرجاالتها دور يف مقارعة اال�ستعمار والدفاع عن تراب الوطن ،وقد
ب��د�أ تعليمه االبتدائي يف مدر�سة القرية انتقل بعدها ملدينة ال�سويداء ثم
�إىل دم�شق حيث نال ال�شهادة العليا و�أوف��د �إىل �أك�ثر من بلد �أجنبي من �أجل
حت�صيل العلم ،ومن بينها �أملانيا لتي �أم�ضى بها فرتة طويلة يف تلقي العلم ،وعند
عودته تقلد �أكرث من من�صب ،ومن بينها املدير العام للآثار واملتاحف بدم�شق،
ولكنه وا�صل بحوثه ومكت�شفاته ف�أ�سهم يف اكت�شاف �أكرث من معلم وفك رموزه
وطال�سمه تارك ًا خلفه العديد من الكتب وامل�ؤلفات التي تُرحم بع�ضها �إىل لغات
�أجنبية.
ولد الدكتور علي �أبو ع�ساف يف قرية «عتيل» بجبل العرب عام  1931وهو
ع�ضو يف احتاد الكتاب العرب جمعية البحوث والدرا�سات ،وقد نال عن �أبحاثه
الكثري من اجلوائز والأو�سمة ،وقد ك ّر�س الباحثون الآثاريون العدد رقم 13
لعام  2002م��ن جملة املعهد الأث���ري الأمل���اين ملنا�سبة بلوغه �سن ال�سبعني،
وكتب عنه باحثون �آثاريون يف جمالت �أجنبية بحث ًا (الكتابة عن معبد عني
دارة) باللغة الأملانية..
وم��ن م���ؤل��ف��ات��ه� :آث���ار امل��م��ال��ك ال��ق��دمي��ة يف ���س��وري��ة ،ون�صو�ص م��ن �أوغ��اري��ت،
والآراميون تاريخ ًا ولغةً وفناً ،وفنون املمالك القدمية يف �سورية ،وكذلك معبد
عني دارة ،واللقى الأثرية يف عني دارة ،ودليل معبد عني دارة باللغات العربية
والأملانية والفرن�سية والإنكليزية ،والعديد العديد من امل�ؤلفات كتمثيل �إله
الطق�س يف العهد البابلي ،ومتثال [هدد] �إ�ضافة للعديد من الكتب باللغة
ا لأملانية..
من خالل ما تقدم �أجدين �أمام باحث متعدد �أتقن �أكرث من لغة ،وكانت حياته
حافلة بالبحث والتنقيب والتدوين والعطاء ،عا�ش �سنواته العديدة وعمره
املديد بحث ًا وتق�صي ًا واكت�شاف ًا وتدويناً ،فا�ستحق وعن ج��دارة لقب الباحث
املجتهد الر�صني..
نف�س
ك��ان وج��وده ي�ضفي على املكان هيبة العلم وال��ع��امل ،و�سلوكه ينم عن ٍ
�صافية ،وقلب عامر بحب الوطن و�إن�سانه ،فهو ي�ؤمن ب�أن حياة الإن�سان خالل
رحلته املعي�شة يجب �أن تكون حافلة بحب اخلري للجميع� ،شعاره �إن الإن�سان
خُ لق ليعمل ويعطي ليرتك خلفه ال�سمعة الطيبة والعلم املفيد..
�إن من يتتبع م�سرية هذا الباحث الكبري ،والر�صني املجتهد يجد نف�سه �أمام
قامة عالية خطت لنف�سها حياة حافلة بالعمل والعطاء ،وتركت خلفها ال�سمعة
العطرة والذكر الطيب.
تغمده اهلل بوا�سع رحمته ،ولنا فيما خلفه من �آثار وم�ؤلفات ومكت�شفات خري
ع��زاء عن رحيله ال��ذي ت��رك يف �أعماقنا الكثري من الأ�سى واحل��زن ،ف�أمثاله
يُفتقدون.

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

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

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
هيئـة التحريـر:
�سليمان ال�سلمان  ،عدنان كنفاين
د .عي�سى ال�شما�س  ،فادية غيبور
نبيل نوفل  ،د .نزار بني املرجة

الإ�شـراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

mouhammad.houdaifi@gmail.com

لو ُ
ذات �سوار ..ثقافة املعنى..
م�سرية ثقافية وا�سعة مثل الرباري ،و�ضافية حمت�شدة مثل �ضفاف الأنهار،
وعالية مثل ذ�ؤابات الأ�شجار ،وذات طعوم مثل الب�ساتني ،ولها رواء �شبعة مثل
الغدران..
مت�شي بها موهبة وذائقة وروح م�ضايفات هي خا�صية الدكتور ن�ضال
ال�صالح الأدي��ب القا�ص وال��روائ��ي والناقد الأدب��ي والأ�ستاذ الأكادميي،
واحلا�ضر يف الف�ضاء الإعالمي ،وامل�ؤيد بالروح الوطنية الثبت على املبادئ
والقيم النبيلة ..الذي يرفد جتربته الأديبة مب�ؤلف جديد عنوانه (لو ُ
ذات
�سوار) ا�شتمل على مقاالته الأدبية التي جتول يف عوامل املعرفة �أدب ًا وفنون ًا
ً
وثقافة ،فتقف عند الندي منها مثلما تقف عند الظواهر الالم�ستحبة التي
تطل بر�أ�سها هنا وهناك يف حلظات الرتاخي والرتهل والغفلة الثقافية.
(لو ذات �سوار) كتاب يحو�صل �إحاطات الدكتور ن�ضال ال�صالح الثقافية،
ووجهات نظره ،ومواقفه ،ورمياته املعرفية خالل �سنوات ما�ضيات من عمر
الثقافة العربية وهي تواجه �أخطر هجمة عليها يف ظل حرب مفرو�ضة
عليها منذ �سبع �سنوات و�أزيد.
يف هذا الكتاب اجلديد (لو ذات �سوار) مئة مقالة مت�شي يف ب�ساتني املعرفة التي مل ترتك فن ًا من

الفنون ،وال ظاهرة من الظواهر الإيجابية وال�سلبية �إال وواقفتها من �أجل
الك�شف عن م�ستبطناتها وبيان غاياتها ،ومعرفة �شواغلها.
من �أجواء الكتاب نختار:
«و�ش�أين يف جممل ما �أجن��زت ،يف النقد واملقال ال�صحفي ،حر�صت ،كما
�سريى القارئ ،على قول ما يجب قوله ،مهما يكن من �أمر ما قد يرت ّب�ص بي ِمن
طي�ش َمن ي�ستهويهم الزيف� ،أو من عبيده� ،أو عبدته� ،أو �سدَ نته ،ومهما يكن
من �أمر ما قد يث ّمر ر�صيدي من الأعداء� ،أولئك الذين ي�شبهون اخلفافي�ش يف
حمبتها للظالم ،والذين ي�ؤ ّرقهم ال�ضوء ،فال يدّ خرون جهد ًا يف ا�ستباحة دم
كل َمن ت�س ّول نف�سه له االنحياز �إليه ،وعلى نحو ُي ُ
ّ
عجز «�آري�س»� ،إله �شهوة الدم
الوح�شي يف �أ�ساطري الإغريق».
والقتل
ّ
جاء الكتاب يف حوايل � /224/صفحة من احلجم الكبري ،وهو �صادر عن دار كنانة للطباعة والن�شر
والتوزيع بدم�شق.

