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

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

�شجرة الأمل

ُ
ِمن ُ
جفن .لكنّه اليو َم
اجلليل موعد ًا ،ومل يت�أخر عن
يخلف
قبل ،مل
ِ
ٍ
موعد ر ّف َة ٍ
َ
ُ
اعتدت ،فازدحمتُ
فعل .حتى الغيمة� ،أ ّمي الر�ؤوم ،مل �أرها يف عليائها النبيل كما
ً
ً
وح�شة ،واغرتابا على اغرتاب .وما �إنْ بلغتُ قا َع القاع
قفر ًا على قفْر ،ووح�شة على
ٍ
ٌ
ترتيل من خلف حجاب" :ف�إنّ َ
من رهَ ق الروح ،حتى تناهى �إ ّ
ذلك من عزم الأمور"،
يل
�صوت اجلليل نف�سه من ً
ثم ُ
حيث مل �أدرّ :
"وب�ش ِر ال�صابرين".
ّ
ّ
وكانَ
ري �ش�أنٍ يف حياتي ع ّلمني �أن �أعاندَ الي� َأ�س
غ
ه،
ل
ك
أين
ش�
�
يف
روحي
د
زا
رب
ال�ص
ُ ُ
ُ
يتدحرج �أمامي مثخن ًا باخليبة .وكنتُ  ،ك ّلما دهمتني ٌ
ريبة ببلو ِغ �آخر
و�أغالبه ،حتى
َ
ُ
ابتكرت من الإرادة ما يعينني على احتمال
الطريق �إىل ُحلم� ،أو �أمنية� ،أو هدف،
وط�أة املحيط ،و�أ�شواك الطريق ،وحجارة الأعداء �أو حجارة الأ�صدقاء الأعداء
َ
اللحظة ،فقد ارتبتُ ّ
يف ،وفيما كنتُ اطم�أننتُ �إليه،
�أو حجارتهما مع ًا� .أ ّما اليو َم� ،أ ّما
حتى ُ
أرتاب يف اجلليلِ  ..يف اجلليلِ نف�سه.
كدت � ُ
ومن ُ
أردت اختبار �صربك ،فت� ُ
حيث مل �أد ِر �أي�ض ًا �سمعتُ ُ �" :
أخرت" .قلتُ  ،بل ك�أنني
�صرختُ " :وقد َ
ُ
واعتدت،
عيل �صربي" .قال ،وك��انَ بز َغ ك ّله ،ومت ّث َل كما عرفتُ ،
َ
َ
أفلم �أو�صك ،ذات هواء فا�سد� ،أنْ تبد َع هواءك؟ ذات ظلمة غا�شمة� ،أن
و�أحببتُ ْ �" :
ا�ستحكم ٌ
مل � ْ
تبد َع �ضوءك؟ ذات قحط فادح� ،أن تبدع مطرك؟ �أو ْ
�ضيق،
مرة �إنْ
َ
أقل ّ
يبا�س ،فابتك ِر ال َ
أمل ..اخرتعه ..ثقْ
بقيامة احلياة من رماد
ِ
وا�ستبدّ ٌ
عتم ،وا�ستع َر ٌ
الرماد" .قلتُ ُ �" :
أجل يا مع ّل ُم� ،أجل .ولكن" .ومل يدعني �أ ُّ
مت ما تداف َع يف روحي
من �أ�سئلة تزاحمتْ فيها وعليها ،فقال�" :إال هذه الـ(لكن)� ،إالها ،فتلك هي عكّا ُز
بني ..وال
العاجز ،واملت�شائم ،وال َقنوط"ّ ،
ثم تابع" :وكانَ �أعرابي قال البنه :يا ّ
أعظم رز ّية ممن َ�ض َّي َع اليقني و�أَخط�أ ُه الأ َم ُل".
�أع ِر ُف � َ
ٌ
ُ
هنيهة ،حتى
ونظرت فوقي ،فر�أيتُ غيمتي الر�ؤوم يف مكانها ،فاكتملتُ  ،وما هي
َ
ُ
ت�ساقط ْ
قامت ال�ساعة ويف يد
قط ٌر منها ،وعندما ا�ستوى على الأر�ض قر� ُأت�" :إنْ
ِ
ٌ
ف�سيلة
�أحدكم
فليغر�سها ،ف�إنّ للنا�س عي�ش ًا بعدُ " ،ف�س�ألتُ �" :أقر� َأت يا مع ّل ُم؟" ،فقال:
ْ
"قر� ُأت ،فهل �أدركتَ �أنتَ الق�صد؟" .وقبل �أن �أجيبَ � ،
أ�ضاف" :ول�شاعر من زمانكم:
املوت
به ا َلأ َم ُل .هذا �إىل ِ
ُوط وذا َي ْ�س َعى ِ
به قدَ مٌ من ال ُقن ِ
َّا�س َ�شخْ �صانِ ذا َي ْ�سعى ِ
والن ُ
والأَ
�ساخ ٌ
ُ
الباهر
بل�سم هذا
رة  /وذا �إىل ِ
جداث ِ
املجد والدُّ نيا َلهُ َخ َو ُل" .قلتُ " :ك�أنّه ٌ
ُ
ٌ
ال ُ
أمل" ،فقال" :و�إنْ �شئتَ فهو
تع�س امر�ؤ مل يزرع �شجرة الأمل ك ّلما نهدَ
�شجرةَ .
�إىل �صباح ،ومل يروها ،ومل يتعهدها بالنماء ،حتى تظ ّله ك ّلما دهمته هاجر ُة روح.
اكتب" ،فكتبتُ :
ْ
"وال ُ
ممن حكت الآية الكرمية
لي�س
رجاء ،و�إن اكتفى �صاحبه بذلك كانَ ّ
أمل َ
ً
عنهم بالقول :ذ ْرهم ي�أكلوا ،ويتمتّعوا ،و ُيل ِه ُه ُم ال ُ
ثم �آوى �إىل �صمت مل �أكد
أمل"ّ .
ٌ
َ
ُ
� ُ
أحلق مبعناه ،حتى �أ�شار بيده ،فتابعتُ
العرب �أحلقت
وكانت
،
عمل
أمل
الكتابة" :ال
ُ
ٌ
َ
َ
َ
الكذوب ،والغرو ُر ،وال�شرو ُد ،واحلرون،
�صفات ،منها:
بالأمل الذي ال ي�سنده عمل
ٍ
ُ
�شاعر من الب�صرة قال :ال ُيدرك ال َ
ُ
أمل
واخلائب ،والبعيدُ  .وكان
والباطل ،واخلاد ُع،
ُ
ٌ
ي�شقُّ
الردى عن جوه ِر الأملِ  .وكانَ �آخر قال� :إِ مَّنا ُيدرك
ر
بح
/
رجل
�سوى
الأ�سنى
ٍ
َ ّ
�أَق�صى الأَمل  /ثابتُ ال َقلب َعلى ما َع َزما".
قلتُ " :وكنتُ قر� ُأت يا مع ّل ُم يف كتاب جلدّ ي �أبي ح ّيان التوحيدي قوله �إنّ الأمل
َ
اكتب"،
والرجاء واملُنى من خ�صائ�ص الق ّوة الناطقة" .قال:
"فذاك هو احل��قُّ .
ْ
فكتبتُ " :وكان �أحدهم قالُ :
آخر قال :ما ِمن
�
وكان
آمال.
طول الآجال بطول ال
ُ
ً
آخر قال :ال
وهم
معنى لأمل من دون عمل ،ف�إنْ بقي �أمال فهو ٌ
وهم ،بل ُ
الوهم .وكان � ُ
ِ
يحيي ال َ
ري العمل .ويف الم ّية الطغرائي البديعة " .قلتُ " :تلك التي يقول يف
أمل غ ُ
َ
َ
ُ
عجز بيت من �أبياتها :ما � َ
اكتب..
ف�سحة الأمل" .قال:
العي�ش لوال
أ�ضيق
"فتلك هيْ ،
اكتب" ،فكتبتُ :
ْ
ني� ،إنّ ال َ
أمل حياةٌ،
"وكانَ ٌ
ً
�شيخ ي�شبهني �أو�صى مريدا له ي�شبهك ،فقال :ويا ُب ّ
و�إنّ الي�أ�س ٌ
ني لنف�سك َ
موت ،فال ترت�ض ّ
ني �إنّ
احلي .ويا ُب ّ
احلي امل ْيت �أو امل ْيت ّ
�صفة ّ
ال َ
ني ،و�إنْ هج َر ال ُ
عماء� ،أو
القلب
القلب �صار
أمل
ب
ويا
.
أ�س
�
الي
�
أمل وجودٌ  ،و
عدَ
إنّ
مٌ
ُ
َ
ُ
َ
ً
ّ
ً
ني."..
ب
ويا
.،
ا
خراب
أو
�
،
يباب ًا
ُ ّ
َ
أذكر �أنّ الغيمة �أغدقتْ فوقي
أذكر �أنني كنتُ � ُ
أكتب ،و�أنّ اجلليل كان يمُ لي .و� ُ
و� ُ
ً
ُ
مرتفة باخل�ضرة� ..شجر ًة
ثم ر�أيتني �أ�صعدُ من الأر�ض �شجر ًة
ماء ك�أنّه
وعلي ً
الغيثّ ،
َّ
ُ
ُ
أ�سندت ر�أ�سي �إليه ،حتى نبتَ يل
تتبا�سق حتى �صدر الغيمة� ..صدرها الذي ما �إنْ �
جناحان �شا�سعان ،وكانا ،بفرح ال ي�شبهه فرح ،يخفقان يف �سماء ال ت�شبهها �سماء.

المقاومة ..والذاكرة الوطنية والقومية
•نبيل فوزات نوفل ـــــ �ص 4

ربيعان للغوطة ال�شرقية!
• ر�شاد �أبو�شاور ـــ �ص 4

موهبة في �أتون الم�أ�ساة
• نذير جعفر ــــ �ص5

جورج �صدقني..
•عي�سى فتوح ـــــ �ص 12

لوحة الفنان ل�ؤي كيايل
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قضايا وآراء

الثورة في العقد التاريخي الخام�س (2من )2

•د .فايز عز الدين
ومن هذا املنطق العلمي املو�ضوعي ن�ستلهم القيم الفكرية
الكربى التي وردت يف خطاب الق�سم الد�ستوري لل�سيد
الرئي�س ب�شار الأ�سد وما احتوته من ن�سق جتديدي على
طبيعة التفكري ،و�أ�شكال التعبري عن الثورة ،وبها ،خا�صة
يف الع�صر العوملي املعا�صر ،واملنتظر منه �أن يخلق املزيد
من عنا�صر التماثل العاملي يف بنية احلياة على كافة
�صعدها :االقت�صادية ،الثقافية ،االجتماعية ا�ستهداف ًا
للوحدة احل�ضارية للأمم ،واالندماج الثقايف للب�شر لكن وفق
منط ال�سيد يف ظاهرة العوملة ،والقوة الإمرباطورية فيها
(�أمريكا).
جاء يف خطاب الق�سم �أن خياراتنا التحديثية ت�ستدعي
�إعالء البناء… ومواكبة الع�صر… والتم�سك بالثوابت…
والوقفة مع ال�شعب… واحلر�ص على تكامل الكل يف املجتمع
الواحد.
وهذا احلال ي�ستدعي منا ـ بادئ ذي بدء ـ فهم معادالت
التوازن ،والتوازي املن�ص ّبة على طرح �أفكار جديدة ،وجتديد
�أفكار قدمية ،ثم جتديد التجديد مبنطق ما تعر�ضنا له؛ �أي
قدرة الثورة على جتاوز ذاتها ب�صور �إبداعية متطورة.
واملنطق املعياري فيما توجه �إليه ال�سيد الرئي�س ير�شد
�إىل :ا�ستغالل الزمن بحدّ ه الأق�صى… وحتديد طبيعة
الواقع الذي نعي�شه… والتعرف على الإمكانات املتوافرة…
ثم االنطالق نحو كل ذلك من امل�صلحة العامة.
املر�سمة ملنطق التح ّول
والأدوات ال�سندية لهذه املعيارية ّ
اجلديد يف الثورة ،وماهية التوا�صل مع مرياث القائد اخلالد
ت�ؤ�شر على الفكر املتجدد �أو ًال… فمن ميلك الفكر املتجدد،
والقدرة اخلالقة على ترجمته �إىل واقع ،ووقائع جديدة يف
ميدان احلياة هو املنا�ضل ال�صانع ،والقائد ،ومن يفتقد �أحدَ
هذين العاملني لن ينتمي �إىل ُ�صنّاع احلياة ،والتاريخ مبقدار
ما ينتمي �إىل منفذي �إرادات ،وموظفني يف دائ��رة العمل
التاريخي.
ثم يتوجه ال�سيد الرئي�س يف خطابه نحو �أهم رافعة يف
من ّو الأفكار ،وطرائق العمل… نحو العملية النقدية ،فالنقد
لغة احلوار الأكرث قدرة على الوعي املتجاوز ،كما ميثل �أهم
�أ�سلوب من �أ�ساليب امل�ساءلة الأجنع… وبدونه لن تبقى
بيدي �أية قيادة كانت �إرادة الت�صويب ،والرت�شيد ،واملحا�سبة
فاعلة.
• فل�سفة النهج:
قدّ م ال�سيد الرئي�س فل�سفة العمل التحديثي التطويري
مبنطق التحليل التاريخي املقارن حلال الأمم يف بناء ال�سلطة،
و�صناعة النموذج احل�ضاري م�ؤكد ًا على حتديدّ ية كاملة
للأهداف ،والو�سائل ،واال�سرتاتيجيات بالتوازي املو�ضوعي
املعينّ لطبيعة النهج ،واملنهج الالزمني .واملحر�ضات البنائية
لهذا العمل تقف يف طليعتها ال�شفافية كحالة ثقاف ّية،
وقيم ّية وتقاليدية يف كافة املجاالت الوطنية باعتبارها
حالة مرتبطة مب�يراث الفرد ،واملجتمع ،وبتوافر ال�شعور
بامل�س�ؤولية وبت�شجيع املواجهة احلوارية التي تنطلق من
احرتام الذات ،والآخر… فال�شفافية ـ ر�آها ال�سيد الرئي�س
مرتبطة ب�أوثق م�ستندات التفكري العلمي ال��ذي ال يكتفي
مبجرد الر�صد ،بقدر ما يجتهد من �أجل �أن يقدم احللول.
وج��ه ال�سيد الرئي�س نحو حاجتنا ،يف نهج
وعليه فقد ّ
التطوير والتحديث� ،إىل ا�ستيعاب عاملنا الراهن ب�أنه عامل
امل�ؤ�س�سات :البحث ّية ،وغري البحث ّية ،والفكر املنتج هو الفكر
املج�سد للعقل اجلماعي ،ثم املنتج له على الدوام.
امل�ؤ�س�سي
ّ
تت�سع دائرة
وبالفكر امل�ؤ�س�سي ـ كما ي�شري ال�سيد الرئي�س ـ ّ
امل�ؤ�س�سة لت�صبح ممث ّلة للوطن ،ولتمثل عقلية الدولة املنتجة
لو�سائل احلياة ،و ُت�ستبعد عقلية الزعامة الفردية .وهنا
جند �أن الفكر امل�ؤ�س�ساتي يلتقي مع الدميقراطية ،وينتج
فكرها ،وثقافتها ،ويلتقي مع القانون لينتج دولة القانون،
ويكون �ضمانة الدولة ،والدميقراطية ب�آن مع ًا.
وحني نتعمق يف خطاب ال�سيد الرئي�س �سنتو�صل �إىل قدرة
فائقة يف اخرتاق �سطح املرئيات ليكون التعامل مبا�شرة مع

يف حركة الت�صحيح انعطفت
احلياة احلزبية ،وال�شعبية،
والد�ستورية انعطاف ًا هام ًا يف
التاريخ ال�سيا�سي للقطر و�شرعت
جماهرينا تبني بهدف التحرير
للأرا�ضي العربية املحتلة.

امل�ضامني ،مع اجلوهر بواقعية ،ومبعرفة علمية جدلية ب�أن
ين�ضدها املطلق امليتافيزيقي مبقدار ما ّ
احلياة ال ّ
تن�ضدها
الن�سبية يف كل حال .وعليه فت�صبح الروافع املمكنة للممار�سة
التحديثية ،والتطويرية معتمدة على :الدميقراطية،
والفكر امل�ؤ�س�ساتي ،وال�شفافية.
وه��ذا م��ا �سوف ي�ساهم لي�س يف جتديد نظريات العمل
احلزبي واالجتماعي وح�سب ،مبقدار ما �سيكون له الدور
الكبري يف تفعيل عنا�صر اخل�صو�صية التطبيقية للبعث،
وثورة الثامن من �آذار ،ولنهج القائد امل�ؤ�س�س.
ويف غمرة احتفائنا بذكرى الثورة اخلام�سة واخلم�سني
ننظر �إىل اخلطاب التحديثي يف �سورية عرب الزمن املمتد
من  1963فنجده يتوجه �إىل امل�ؤ�س�سة الد�ستورية يف القطر
ليمكنها من الإجناز للثورة الوطنية الالزمة ،و�إىل امل�ؤ�س�سة
الت�شريعية ليمكنها من تفعيل الدور التمثيلي ال�شعبي لها،
��دع��م دوره��ا يف الت�شريع ،واملراقبة ،واملحا�سبة .و�إىل
وي ّ
امل�ؤ�س�سة ال�شعبية ليعزز العمل اجلماهريي بكافة م�ستوياته
الداعمة للعمل احلكومي ،والت�شريع.
فالثورة اليوم ـ يف ظل ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد ـ تنا�ضل
ن�ضا ًال مركب ًا تتحقق فيه عنا�صر القوة ،والتقدم يف كافة
إحياء لثقافة الأمة
الأبعاد الوطنية املجتمعية ،والقومية � ً
ً
العربية ،وروح��ه��ا ال�صامدة ،والدولية تفاعال مع العامل
بهوية ،وبقيم اال�ستقالل ،وبالتم�سك بامل�صالح العربية العليا،
وع��دم التفريط ب���أي حق من حقوق العرب املغت�صبة عرب
طروحات :الإره��اب ،الن�ضال الوطني التحرري ،التطرف،
التعاي�ش ،الت�سامح ال��دويل امتدادات العوملة ونقل عوامل
الوجود الب�شري من الأر�ض �إىل الف�ضاء و�صو ًال �إىل القرية
الكونية ال�صغرية وهذا هو �سبب الهجمة على �سورية لتدمري
الدولة الوطنية التي ما زالت بو�صلتها فل�سطني..
والقوة املو�ضوعية يف قيادة ال�سيد الرئي�س تتبلور دفع ًا
مبدع ًا بحيوية الثورة ،ون�ضالها القومي النموذج ،هي مرياث
من احلكمة ،وال�شجاعة العقالنية ي�سجل �صفحة جديدة
نا�صعة يف ال�سجل التاريخي لثورة الثامن من �آذار وال �سيما
يف وقفة ال�صمود واملواجهة لأكرث من  /83/دولة من حلف
العدوان الإرهابي على بلدنا منذ �سنوات ثمان خلت ويف املنهج
الذي اعتمدناه جنتمع بالإطروحات التالية:
ت ّوجت الثورة حتمية انت�صار احلركة التاريخية للجماهري
عرب ع�شرين عام ًا حينها من ن�ضال البعث يف ريادة امل�شروع
القومي للأمة العربية ،ون�ضالها �ضد اال�ستعمار ،والرجعية
املرتبطة.
حتمية الرف�ض اجلماهريي الذي حدث لواقع االنف�صال
ووقائعه ،ولطبيعة ال�سلطة ال�سيا�سية فيه ا�ستولدت الظروف
املو�ضوعية للثورة ،وقدمت امل�شروع القومي العربي �إىل

�صدارة الكفاح القومي.
ال��ث��ورة ج�����س��دت حتمية التطلع ال���وح���دوي املتوا�صل
جلماهرينا يف �سورية رغم ما حدث من �أخطاء الوحدة مع
م�صر.
انطلقت ال��ث��ورة من عقيدة البعث امل�ؤ�س�سة على قانون
احلتمية التاريخية وفق ما يلي:
واقع التجزئة القومية… البد �أن ينتج فكرة الوحدة،
والتوحد يف اجلغرافية ،والتاريخ.
النظام العربي الر�سمي… البد �أن ينتج فكرة الن�ضال
من �أجل احلرية والدميقراطية لدى اجلماهري العربية من
املحيط �إىل اخلليج� ،أو يدخل مرحلة العجز من اال�ستقالة من
التاريخ وهذا ما ح�صل منذ االدعاء بالثورات والربيع.
التخلف يف الواقع العربي… البد �أن ينتج فكرة التقدم
االجتماعي املطلوب الجناز امل�شروع القومي وال�سيا�سي ،ومع
ظهور الإ�سالم ال�سيا�سي املرتبط بالغرب املت�صهني تراجعت
حركة التقدم العربي عموم ًا.
التبعية يف االقت�صاد القومي… البد �أن تنتج فكرة التحرر
القومي والذاتي من االقت�صاد الكوليونايل الدويل.
التناق�ضات ال�سيا�سية التي واجهتها الثورة قبيل توطيد
دعائمها يف احلياة العامة ل�سورية عززت حتمية انت�صارها،
طاملا �أن قوى املنا�ضلني داخل احلزب ت�س ّيدت املوقف الداخلي
فيه ،والقوى الوطنية حتالفت معه.
الطابع االجتماعي لثورة الثامن من �آذار مرتابط مع
حتمية �إجناز الأهداف الوحدوية ،التحررية ،الدميقراطية
لها.
احلركة احلزبية يف � 23شباط  1966وتخل�ص الثورة
من عقلية اليمني املرتاجع ج�سدت حتمية و�صول الثورة
لأهدافها.
احلركة الت�صحيحية يف  1970/11/16ثم ظهور القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد الذي ترجم مفهوم احلتمية التاريخية
لثورة الثامن من �آذار ب�أنها حركة م�ستمرة �إىل الأم��ام،
وحيوية متجددة على الدوام.
جت��ذر ال��ث��ورة ،وحتقق �شمولها بتغري النظام ال�سيا�سي،
واالجتماعي ل�سورية ،وخلق منظومة قيمية �أنتجت نظام
الوحدة الوطنية جلماهري ال�شعب مكّنها من الو�صول �إىل
حتمية التوا�صل والدميومة.
يف ظل قيادة الدكتور ب�شار الأ�سد حتققت حتمية البقاء
مع نهج الثورة امل�ؤ�س�س على عقيدة البعث القومية ،التحررية،
الدميقراطية وحتمية حترير الأرا�ضي املغت�صبة… وحت�صني
اال�ستقالل العربي ،وال��وج��ود ،وامل�صري ال��واح��د .وحتمية
احلفاظ على الهوية القومية ،وال�شخ�صية التاريخية لأمتنا
العربية يف ع��امل يوطد دعائم العوملة التي يتقرر لها �أن
تخرتق ال�سيادة القومية ،والهوية ،لت�صل بالعامل �إىل ن�سيج
جديد منقول عن ال�صورة الأمريكية ،والنموذج الأمريكي
الذي خططوا له �أن يعمم على العامل بهدف �أن تكون الألفية
الثالثة �أمريكية باملطلق ،والبداية ر�أوها من احتالل العراق
حتى ي�ستقر لأمريكا و�ضعها اجليوبولتيكي الكوكبي وتوطد
�سلطتها الإم�براط��وري��ة خ�لال القرن احل��ادي والع�شرين،
وتنتقل من العراق �إىل �سورية الدولة الوطنية الأهم يف �آ�سيا
العربية ،وما حدث لبلدنا منذ �سنوات ثمان يقدم الدليل على
�أنه ما دامت �سورية بهذه املبادئ ،وهذه القيادة ف�سوف يبقى
م�شروع النه�ضة العربية ح ّي ًا ومتفاع ًال وعليه فقد تكالبت
ق��وى حلف ال��ع��دوان الأمرو�صهيوين و�أدوات��ه��م يف ممالك
اخلليج وم�شيخاتها لتدمري �سورية وتفكيك جمتمعها حتى
يفتح الطريق للم�شروع ال�صهيوين اال�ستيطاين الإح�لايل،
وما الن�صر الذي ي�سجله اليوم جي�شنا وحلفا�ؤه على احلرب
الإرهابية على �سورية �إال داللة على دوام الثورة وتوا�صلها
مع جماهريها ،و�أنها قوية ب�شعب مل يتنازل عن حقه باحلياة،
وبتقرير امل�صري بالقرار الوطني ال�سيادي امل�ستقل ،والن�صر �آت
يف ظل الثورة التي هي حركة متجددة على الدوام ،وم�سرية
متوجهة �إىل الأمام.

قضايا وآراء
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في الحاجة
�إلى ا�ستعادة التراث ال�شعبي
•�أ�سامة خ�ضراوي

نقطة على حرف

كليلة ودمنة
ـ5ـ

• مالك �صقور

هذه امل ّرة جاء ملهوف ملهوف ًا ،وتبعه حنظله ،وقاال� :إن (جوهر) م�شغول ب�أمور �صغرية،
لكنه �أو�صى ب�أن يعرف نهاية احلكاية ال�شائقة ،وماذا جرى للفيل�سوف اجلريء ال�شجاع..
قلت� :س�أذ ّكر ب�أن َم َث َل (بيدبا) الفيل�سوف ،وهو مثال املثقف الكاتب الذي ال ي�سكت على ال�ضيم،
ي�صحح الغلط ولو كلفه ذلك حياته .ثم يا ملهوف ،ويا حنظله ،يجب �أن تعرفا:
الكاتب الذي ّ
�إن كليلة ودمنة ،حق ًا هو كنز ،وينبغي ملن يقر�أ هذا الكتاب �أن يفيد من حكاياته ،ومواعظه،
و�أمثاله ،ومن يقر�أ وال يفهم ،كان كاحلمار يحمل �أ�سفار ًا؛ ويجب �أال يفوتكم �أن العاقل �إذا قر�أ
من ال ما�ضي له ال حا�ضر وال م�ستقبل لديه
الرتاث ال�شعبي لأي �أمة ،هو مبثابة ذاكرة حية ،نرى من خاللها املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وهو �إرث
ح�ضاري قيم ميتاز بانت�شاره الوا�سع ،بف�ضل �أمناط تعبريية عدة كاملثل واحلكاية والأ�سطورة واخلرافة
وغريها من الأمناط ،التي تنتقل من جيل �إىل �آخر من دون �أن تفقد كنهها وقدرتها على بناء ح�ضارة
املجتمعات وزرع وعيها ال�شعبي.
ونحن اليوم يف �أم�س احلاجة �إىل �أن نت�صالح مع هذا الرتاث ون�صل احلا�ضر باملا�ضي من �أجل العربة
وا�ستخال�ص التجارب للم�ضي قدما.
ويتجلى هذا الت�صالح يف �إعادة الرتاث ال�شعبي �إىل الكتب املدر�سية لنف�ض الغبار عنه واال�ستفادة
منه ،من خالل:
• كون املدر�سة هي قبل كل �شيء م�ؤ�س�سة وطنية تكون هوية الطفل و�إح�سا�سه باالنتماء �إىل وطن
وثقافة ودين ،واملدر�سة م�ؤ�س�سة معيارية وتوجيهية ،تعلمنا كيف نفكر وكيف نتفاعل مع الآخرين
وبعبارة �أدق ف�إنها تربينا ،وغالب ًا ما تتم الرتبية عن طريق التقليد والتكرار واحلفظ ،وبالتايل
فالأ�سا�س من املدر�سة هو تكوين �شخ�صية الطفل ح�سب املعايري االجتماعية.
• املثل �أو احلكاية التي يتلقاها الطفل يف �صغره ت�ؤدي وظائف لغوية وتربوية �أهمها :وظيفة
تكوين اخليال عند الطفل ،وكما نعلم جميع ًا �أن للخيال مهمة يف حياة الإن�سان و�إذا كرب الطفل ف�إنه
�سيعود لال�ستعانة به يف اخرتاعاته �إن كان خمرتع ًا ويف �أبحاثه العلمية �إن كان باحث ًا علمي ًا و�إن مل يكن
هذا اخليال قوي ًا ،فلن ي�ستطيع ال�شخ�ص يف بحثه العلمي �أو يف كتابة الق�صة مث ًال ا�ستعمال ملكة احلد�س
وبلورة القدرة على الت�صور.
• تعريف الأجيال بالتاريخ القدمي من خالل نافذة الرتاث ال�شعبي ،لأنه �شاهد عيان على حقبة
معينة من الزمن عا�شها الأ�سالف مع تقوية احل�س الوطني من خالل تعريف الأجيال بتاريخ �أجدادهم.
• الرتاث ال�شعبي يعرب عن البعد الوطني املتج�سد يف �شيوعه وله وظيفة مهمة جد ًا ،فهو ي�ساعد على
نقل الهوية واملبادئ الرتبوية الأ�سا�سية من جيل �إىل �آخر ،ينقل �إىل الأجيال ال�صاعدة بع�ض قواعد
التفكري وال�سلوك ال�ضروري للحياة االجتماعية.
• قد ال نعطي �أهمية كبرية �إىل بع�ض موروثاتنا من العادات اجلميلة الرائعة يف حني �أننا لو فعلنا
ـ لوجدنا �أ�سالفنا قد �سبقوا العامل يف كثري من �أوجه اخلري والتح�ضر ..والتي يلتم�س بها ح�سن الت�ساكن
والتعاي�ش بها ح�سن التعا�ضد وامل�ساملة والت�آزر لتوفري احلياة ال�سعيدة الآمنة للنا�س كافة.
• وجتدر الإ�شارة �إىل �أننا بقدر ما ننمي خيال الطفل يف �صغره ف�إننا نقوي لديه رغبة يف املطالعة
التي تك�سبه اللغة ال حمال.
• �إن الرتاث ال�شعبي مبختلف مكوناته ي�ساهم يف حتديد وتقومي �سلوك الفرد وتربيته داخل
اجلماعة .وليظل هذا الرتاث ال�شعبي حي ًا وجب احلفاظ عليه من الن�سيان والتلف ودجمه يف �سياق
املعطيات احلديثة وف�ضاءات الإعالم والرتبية والتعليم والثقافة.
• الرتاث ال�شعبي متحف حي ي�ضمن اخللود للعادات والتقاليد والطقو�س التي عا�شتها املجتمعات
الإن�سانية على مدى الع�صور.
ً
ً
ً
• الرتاث ال�شعبي يحمل ر�صيدا لغويا مهما ونحن يف حاجة ما�سة �إىل هذا الر�صيد اللغوي ال�شعبي.
ويف اخلتام �أمتنى �أال ي�ضيع هذا ال�تراث ال�شعبي ب�سبب الإهمال �أو الت�آكل بفعل عوامل التعرية
الثقافية �إن �صح التعبري ،وان تتظافر اجلهود ال�ستيعاب هذا الإرث املهدر وهو �أحد �أجمل �شامات وجه
مغربنا اجلميل.

هذا الكتاب ،وفهمه وا�ستوعبه ينبغي له �أن يعمل به مبا تع ّلم منه ،لينتفع به هو والآخرون،
ويجعله مثا ًال ال يحيد عنه ..ويجب �أن ال تن�سوا �إن العلم ال يتم �إال بالعمل .فهو كال�شجرة،
والعمل به كالثمرة ،و�إمنا �صاحب العلم يقوم بالعمل لينتفع به ،و�إن مل ي�ستعمل ما يعلم ال
ُي�سمى عامل ًا ،ولو �أن رج ًال كان عامل ًا بطريق خموف ثم �سلكه على علم به�ُ ،سمي جاه ًال.
وهنا متلمل ملهوف وقال :وبعد ،وبعد ،ما الذي ح�صل للفيل�سوف مع امللك؟ قلت� :س�أحدثك
عن ذلك ،ولكن يجب �أن تعرف �أنت وغريك من القراء� :إن هذا الكتاب ينق�سم �إىل �أربعة
(حلظتئذ،
�أغرا�ض� ،أحدها ما ق�صد فيه �إىل و�ضعه على �أل�سنة البهائم غري الناطقة.
ٍ
اعرت�ض ملهوف قائ ًال :وهل توجد بهائم ناطقة؟ ..قلت نعم! ي�صنفون بني الب�شر ،من
احليوانات الناطقة ،وهذا بحاجة �إىل حما�ضرة خا�صة) ،وما ي�أتي على �أل�سنة البهائم
ت�ستميل الكثريين من القراء..
والغر�ض الثاين� :إن ما ي�أتي على �أل�سنة البهائم ،و�صنوف احليوانات ت�أن�س له قلوب امللوك،
مي�سها.
�إذ تعتقد �إن ذلك ال ّ
يخ�صها وال ّ
والغر�ض الثالث� :أن ينتفع به القا�صي والداين ،وكل من يقر�أ هذا الكتاب.
والغر�ض الرابع :هو من اخت�صا�ص الفيل�سوف.
رفع حنظله يديه ،و�أدار وجهه ،قائ ًال ،لقد فهمنا،
رجاء..
�أكمل حكايتك بني بيدبا ودب�شليم ً
قلت :وبعد �أن �ضرب بيدبا الفيل�سوف الأمثال لدب�شليم امللك ،عن امللوك الأربعة :وماذا
قال كل من ملك ال�صني ،وملك الهند ،وملك الفر�س ،وملك الروم ،معتقد ًا� ،إن دب�شليم قد �أفاد،
واعتقد �أي�ض ًا �أن �صمت دب�شليم امللك ،هو دليل الإعجاب بحديثه ،فطاب له احلديث وا�ستطرد
قائ ًال وقد ذ ّكر جاللته مبا كان لأبيه و�أج��داده من ف�ضل و�سعة على البالد والعباد يف كل
املجاالت .و�أنت �أيها امللك ال�سعيد ـ الطالع كوكب �سعدك ـ قد ورثت مملكتهم ،و�أحوالهم .مع
ذلك مل تقم يف ذلك بحق ما يجب عليك:
بل طغيت ،وبغيت ،وعتوت على الرعية و�أ�س�أت ال�سريةُ ،
وعظمت منك البلية ،وكان من اخلري
�أن ت�سلك �سبيل �أ�سالفك ،وتتبع �آثار امللوك قبلك ،وتقفو حما�سن ما �أبقوه لك.
و�أعلم �أيها امللك ال�سعيد ،وال يثقلن ذلك عليك ،ف�إين �أنا ،بيدبا ،ال �أتكلم بهذا ابتغاء �أن
جتازيني ،وال من �أجل التما�س معروف تكافئني ،ولكن �أتيتك نا�صح ًا م�شفق ًا ،لوجه اهلل ،من
�أجلك ،ومن �أجل ال�شعب الذي هو يتبعك وهو رعيتك.
ف�صاح حنظله :يا �إلهي! يا �إلهي! هل هذه حكاية �أم �آفه فع ًال كان هناك مثل هذا ال�شجاع
الذي يريد خري البالد والعباد ،وماذا كان جواب امللك؟
قلت :انتظر اال�سبوع القادم ..لكن بيدبا و�ضع يف ال�سجن.
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ربيعان
للغوطة ال�شرقية!

• ر�شاد �أبو�شاور
يف �آذار وني�سان من كل ع��ام ،من ك��روم الغوطتني،
تفي�ض عطور بني الأر���ض وال�سماء ،فتغمر دم�شق
بعبقها ،ومتلأ �أزهارها النفو�س بهجة ون�شوة وفرحا،
وم��ن ب��ع��د ب��ث��م��اره��ا تفعم الأف����واه ب��ل��ذي��ذ طيبها:
م�شم�ش ،كرز ،توت -يا توت ال�شام يا �شامي -خوخ،
دراقني� ،آجا�ص( يا عيني على �آجا�ص بلودان وبقني
و�أخواتهما يف الغوطة الغربية).
غوطتان حتت�ضنان دم�شق ،وحتيالنها يف الربيع �إىل
حديقة هائلة ممتدة ،فهي عندئذ واحة يف �صحراء
عجزت عن ت�صحريها بف�ضل نبعي بردى والفيجة،
ون�شاط فالّحي الغوطتني.
�أن��ا ع�شت هناك ،يف جوبر ،ل�سنوات ،ومن خريات
ال��غ��وط��ة �أك��ل��ت وانتع�شت نف�سي وروح���ي ،وعرفت
فالّحي الغوطة – ال�شرقية حتديدا -يف جوبر وزملكا
وحر�ستا وعربني والقابون ودوم��ا� ( .آه على عنب
دوما! �أما زالت كروم العنب على حالها بعد اجتياح
�آك��ل��ي الأك��ب��اد ،هاتكي �أع��را���ض الن�ساء وباعتهن
الت�صحر ،دوما
باملزاد؟!.دوما التي حمت دم�شق من
ّ
التي حاربت االنف�صال وظلّت ترفع �صور جمال عبد
النا�صر وتهتف للوحدة حتى �سقط االنف�صال).
الغوطة الغربية ُح ّررت وها هي ذي تهن�أ بربيعها
املعتاد �آمنة مطمئنة بف�ضل بطوالت اجلي�ش العربي
ال�سوري ،والغوطة ال�شرقية ها هي تتحرر بزحوف
جي�ش االنت�صارات الذي يحرر �سورية مدينة مدينة،
ال� ،شارعا �شارعا ،موا�ص ً
ال حق ً
بلدة بلدة ،حق ً
ال �إحلاق
الهزائم ب�أعداء �سورية والعروبة والإن�سانية.
يت�صدى للم�ؤامرة الأمريكية ال�سافرة
�ألي�س من
ّ
وال��ق��وى التابعة لها على ام��ت��داد ثمانية �أع���وام،
وللعدوتني بريطانيا وفرن�سا املجرمتني ،العدوتني
لأمتنا منذ �سايك�س بيكو ،والكيان ال�صهيوين ،وتركيا
العثمانية ،ورجعيي العرب التابعني املمولني �..ألي�س
ي��ق��اوم نيابة ع��ن الأم���ة العربية  ،وع��ن م�ستقبل
الإن�سانية جمعاء؟!
حتت �أ�شجار الغوطة التي هي حقل من الأزه��ار
والعطر تتقدم هذه الأي��ام طوابري اجلي�ش العربي
ال�سوري على وقع هدير الدبابات الرو�سية بقيادة
�أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري ( من ميكن �أن ي�سلّح �أي
بلد عربي يريد �أن يقاوم �سوى رو�سيا ال�صديقة ،ومن
قبل االحتاد ال�سوفييتي؟!).
ربيعان للغوطة :الربيع الطبيعي النعمة املتجددة
كل ع��ام ،وربيع التحرير ال��ذي ينجزه ه��ذه الأي��ام
اجلي�ش العربي ال�سوري...
قريبا يعود الدم�شقيون للتن ّعم بالغوطة بعد اقتالع
ورم��ي الأع�����ش��اب ال ّ
�����ض��ارة املرتزقة بعيدا ،وتنتزع
من �أيديهم املجرمة الأ�سلحة التي ز ّودوا بها لقتل
الدم�شقيني ،وتدمري كروم وحقول الغوطتني ،وترويع
ال�سوريني ،ومتزيق وحدة ون�سيج �سورية احلبيبة.
�سورية العروبة ،وقلبها دم�شق قلب العروبة الناب�ض.
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قضايا وآراء

املقاومة  ..والذاكرة الوطنية والقومية
• نبيل فوزات نوفل
�أثبت تاريخ الب�شرية� ،أن املقاومة ال تكون بال�سالح
ف��ق��ط ،ب��ل ه��ي م��ت��ع��ددة ويف جم���االت احل��ي��اة املختلفة
ال�سيا�سية ،واالق��ت�����ص��ادي��ة ،وال��ف��ك��ري��ة ،والثقافية،
والأخالقية ،كما �أن احلروب والغزوات واالحتالالت مل
تعد ع�سكرية فقط ،بل تتكامل مع املجاالت الأخرى.
و لقد ب��ات م��ن امل���ؤك��د ال��ي��وم �أن ال��ق��وى الإمربيالية
وال�صهيونية تعمل على م�سح ذاك��رة الأجيال العربية،
وتخلي�صها من كل ما حتمله من قيم ورموز ومبادئ  ،وهو
من �أخطر �أن���واع الأ�سلحة و�أخبثها ،فلم تعد قاذفات
ال�����ص��واري��خ ،وال��دب��اب��ات ،وال��ط��ائ��رات ،و�أ�سلحة الدمار
ال�شامل ،والأ�سلحة الكيماوية ،والنووية ،والبيولوجية،
ه���ي وح���ده���ا ال��ت��ي ت�ستعملها ال���ق���وى اال���س��ت��ع��م��اري��ة
الإمربيالية ،بل جل�أت �إىل �أ�سلحة الدمار الناعم والقاتل
من دون �ضجيج ،وهي تلويث وتدمري الذاكرة الوطنية
لل�شعوب ،واملتمثلة بقيمها احل�ضارية ،وتراثها ورموزها
الوطنية ،ومنظومة القيم احل�ضارية ،بهدف ا�ستالب
العقول ،لأبناء املجتمعات من خالل غر�س مفاهيم الثقافة
اال�ستهالكية ،وال��ع��دم��ي��ة ،وتخليع االن��ت��م��اء الوطني،
وا�ستبداله بانتماءات ما دون الوطنية.
يف ال��واق��ع ا�ستطاعت ال��ق��وى اال�ستعمارية حتقيق
جن��اح��ات كبرية يف ه��ذا امل��ج��ال ،م��ن خ�لال ���ش��راء بع�ض
املثقفني والكتاب ،وال�صحفيني ،ورج��ال الدين ،والتجار،
والقوى ال�سيا�سية ،وبع�ض ما ي�سمون �أنف�سهم ن�شطاء
�سيا�سيني ،وجمموعات حقوق الإن�سان وغريها ،للعمل على
تدمري وتزوير ذاكرة الأمة العربية ،فكان ه�ؤالء �أدوات
خطرة ،وقذرة من خالل دورهم اخلبيث الذي يقومون به،
لتدمري معامل الذاكرة الوطنية التاريخية ملجتمعنا ،الغني
برتاثه احل�ضاري -الثقايف ،وهذا ما مل�سناه من قيام بع�ضهم
بتدمري التماثيل ،والرموز ،وال�شواهد التي �أقيمت تخليد ًا
لذكرى كبار العلماء ،واملبدعني ،والقادة التاريخيني ،مثل
�أبي العالء املعري – البياتي -هارون الر�شيد -الفراتي
وغريهم  .و�سرقة الآثار ،وتهريبها خارج الوطن ،وبيعها
�إىل القوى املعادية ل�سورية ،وتخريب املواقع الأثرية،
وقتل علماء الآثار ،والإ�ساءة للرموز الوطنية ،وحماولة
ا�ستخدام �أ�سمائهم يف ق�ضايا معادية للوطن ،وت�شكيل
كتائب م�سلحة ،تقوم ب�أعمال الإجرام والقتل ،يطلق عليها
�أحد �أ�سماء القادة الوطنيني� ،أو ال�صحابة ،ورجال الدين
الأتقياء ،بهدف ت�شويه هذه ال�شخ�صيات يف ذهن الأطفال،
وال�شباب ،من خالل ما تقوم به هذه املجموعات من �أمور
منافية للقيم الوطنية والأخالقية ،وت�شويه التاريخ
العربي ،والهجوم على اللغة العربية ،واتهامها باتهامات
باطلة ،متنا�سني �إن احلفاظ على ذاك��رة الأم��ة يتطلب
احلفاظ على اللغة العربية من خ�لال وعيها بال�شكل
اجليد ،من خالل �إدراك ماهيتها و�أهميتها ،والأخطار التي
تهددها ،وال�سبيل لتح�صينها ،و�إنها ذاك��رة الأم��ة ،ت�صل
حا�ضرها مبا�ضيها ،كما ت�صل بحا�ضرها على امل�ستقبل،
وهي �سجل ح�ضارتها التالدة ومطية ح�ضارتها الطارقة،
وهي �إرادتها الفكرية املت�شوقة نحو التقدم .
لقد عمل ه���ؤالء امل�ستوطنون والعمالء الذين زُرع��وا
يف ج�سد الأمة العربية �أي�ض ًا على حرف جوهر ال�صراع
يف املنطقة ،وخلق �أع���داء ج��دد حل��رف جوهر ال�صراع،
والتفريط باحلقوق القومية ومهاجمة العروبة ،وحتميلها
�أخطاء الأنظمة الفا�سدة �صنيعة اال�ستعمار .وبالتايل
فقد
بات الأمر اليوم ملح ًا يف النهو�ض بذاكرتنا الوطنية
املغيبة بق�صد� ،أو من دون ق�صد ،والتي ت�ستهدفها �سموم
الإم�بري��ال��ي��ة وال�صهيونية اجل��دي��دة املتوح�شة ،وكل

نحم
تق�صري يف ذلك ،يرقى ملرتبة اخليانة ،لأنه �إذا مل ِ
ذاكرتنا الوطنية من عبث املخربني واملرتزقة واخلونة،
وبقينا ن��ق��دم الآخ���ر ال��واف��د علينا فقط  ،ف��ه��ذا يعني
�أننا �سلمنا جمتمعنا بكل �أجياله و�شرائحه العمرية
واملعرفية للآخرين ،عندئذ �سيك�سب الآخ��رون املعركة،
وهو �أمر لن تغفره لنا الأجيال القادمة .وكما هو معلوم
�إن �أخطر �أنواع االحتالل هو احتالل العقول والذي هو
الأ�سا�س لكل احتالل �آخر ،وبالتايل ف�إن تربية الأجيال
العربية على القيم الوطنية والقومية ،و�إحياء الذاكرة
الوطنية والقومية لدى �شبابنا بالقادة العظماء الذين
�صنعوا ا�ستقاللهم و�أجم��اده��م ،وذل��ك من خ�لال املناهج
الدرا�سية ،وامل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية والإعالمية
���ض��رورة وطنية وقومية ،وه��ذا ما ت�ؤكد عليه الرتبية
احلديثة وكما ي��رى ( ل�سيرت ث���ارو) يف كتابه ال�صراع
على القمة ال��ذي ن�شره ع��ام 1993م �أن جن��اح اليابان
انتماء قومي ًا
يرجع �إىل الرتبية احل�سنة ،التي قدمت
ً
ن�ش�أ عن االفتخار بالأمة اليابانية ،وهو ما دفع �أفرادها
للعمل خ��ارج الأوق���ات الر�سمية ول��و بغري عائد مبا�شر
على الأف��راد،وب��ذل �أق�صى درج��ات الطاقة واال�ستعداد
للت�ضحية من �أج��ل املجموع ،وع��دم التفريط يف الرتاب
الوطني حتى و�إن دفعت الدول الأجنبية �إ�ضعاف قيمة
الأ�صول املعرو�ضة للبيع ،وحماربة التدخل الأجنبي ،و�أي
جناح له على ترابهم.
�إن احل��ف��اظ على ال��ذاك��رة الوطنية وح��ق��وق �شعبنا
مهمة وطنية وقومية و�أخالقية على كل اجلهات حكومة
وجمتمع �أهلي و�أحزاب النهو�ض بها ،فهي من �أهم �أ�سلحة
املقاومة للم�شروع الإم�بري��ايل ال�صهيوين .ومهما راهن
�أع���داء الأم��ة العربية على حم��و ذاك��رة �أجيالنا ،فهم
�سيف�شلون وخا�صة �أبناء فل�سطني العربية فهم لن ين�سوا
ما فعله ال�صهاينة ب�آبائهم و�أج��داده��م وتراثهم من
ج��رائ��م ،وق��ت��ل ،وطم�س ملعامل فل�سطني وتراثها ،ولكن
الواقع والأحداث تدل على �أن معظم �شباب �شعبنا العربي
الفل�سطيني متم�سكون ب�أر�ضهم وق�ضيتهم ،وها هي /وعد
التميمي /متثل هذا اجليل ب�صمودها ووقوفها يف وجه
املحتل .
ول��ق��د ع�بر �سيادة الرئي�س ب�شار الأ���س��د ع��ن �أهمية
التم�سك بالذاكرة الوطنية والقومية وتذكري �شبابنا
مبا فعله ال�صهاينة من جرائم وقتل واغت�صاب بقوله
يف 2009/1/16م يف افتتاح م�ؤمتر قمة غزة الطارئة
لن�صرة ال�شعب الفل�سطيني»....مبا �أننا �أ�صحاب ذاكرة
غنية...لأننا �أهل التاريخ ومالكو الأر�ض...ف�سنعدهم
ب�أننا �سنبقى نتذكر...والأهم من ذلك هو اننا �سنحر�ص
على �أن يتذكر �أبنا�ؤنا �أي�ض ًا�..سنخبئ لهم �صور �أطفال
غزة وجروحهم املفتوحة ودماءهم النازفة فوق �ألعابهم،
و�سنخربهم عن ال�شهداء والثكاىل والأرام���ل واملعاقني
و�سنعلمهم ب���أن امل���ؤم��ن ال��ق��وي خ�ير و�أح���ب �إىل اهلل من
امل�ؤمن ال�ضعيف،و�أن العني بالعني وال�سن بال�سن والبادئ
�أظلم،و�أن ما �أخذ بالقوة ال ي�سرتد �إال بالقوة.و�سن�شرح
لهم ب�أن من يفقد ذاكرة املا�ضي �سيفقد ذاكرة امل�ستقبل..
و�سنعلق على جدران غرفهم لوحة نكتب عليها �شعار ًا لكل
تن�س ليكرب
طفل عربي ق��ادم �إىل احلياة نقول له :ال َ
الطفل ويقول :لهم لن �أن�سى ولن �أغفر» وه��ذا الكالم
نقوله ال��ي��وم لكل م��ن �ساهم يف دع��م الإره���اب واحل��رب
العدوانية على �سورية منذ مطلع العام 2011م من دول
و�أف���راد وم��ا ي�سمى معار�ضة وعمالء وخونة ومرتزقة
ف�شعبنا لن ين�سى ،ولن ي�سامح ،ولن يغفر ،و�سيعلم �أجياله
ويذكرهم باخلونة وقتلة �أبنائه على الدوام.

زوايا
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موهبة يف �أتون امل�أ�ساة

• نذير جعفر

تعرفت �إىل الكاتبة ّ
ال�شابة كنار هارتيونيان خالل الدورة التي
ّ
اخلا�صة ل�صقل املواهب الأدبية يف
االحتياجات
ذوي
منتدى
�أقامها
ّ
والق�صة وامل�سرح ّية يف حلب و�ضمت ما يقارب ع�شرين
جماالت ال�شعر
ّ
�شابا و�شابة من خمتلف حمافظات القطر .وبقدر ما تع ّلم و�أف��اد
امل�شاركون يف هذه الدورة من خرباتنا يف هذا املجال فقد تع ّلمنا نحن
�أي�ضا منهم .تع ّلمنا �أن الإعاقة احلقيقية ال تكون يف اجل�سد بل يف
فني
امل�شاعر ,وطاملا ا�ستطاع ه�ؤالء ال�شباب التعبري عن م�شاعرهم ب�شكل ّ
أ�صحاء الروح و�إن خذلهم اجل�سد .وكنار واحدة من امل�شاركات
م�ؤ ّثر فهم � ّ
املوهوبات التي لفتت انتباهي مبا تكتبه من �أ�شعار وق�ص�ص �أوال ,ولأنها
مهاجرة من عراقنا ال�شقيق النازف ثانيا ,وللإعاقة العار�ضة التي
�أ�صابتها ب�سبب الق�صف الأمريكي الليلي على بغداد قبيل احتاللها ,وملّا
تزل يف مقتبل ربيعها ثالثا.
تتميز كتابة كنار بخ�صائ�ص عدّ ة منها:
1ـ ال�صدق العاطفي والفنّي فيما تعبرّ عنه من م�شاعر �شخ�ص ّية جتاه
من حتب ومن تكره من دون مواربة �أو جماملة .ويك�شف هذا ال�صدق عن
نف�سه يف املقاطع ال�شعر ّية ذات النربة الذاتية العالية وال�صور املبتكرة,
نحو قولها:
«فارجع �إ ّ
يل وليكن قلبي دارك
عيناي منار َتك
روحي َ
عر�شك
يداي حلا َفك
�أقدامي طري َقك
و�شفاهي عط َر َك».
فعندما يتح ّول القلب �إىل دار ,والعيون �إىل منارة ,والروح �إىل عر�ش,
واليدان �إىل حلاف ,والقدمان �إىل طريق ,وال�شفاه �إىل عطر! �أال يكفي كل
ذلك لن�شدّ على يد هذه ال�شابة ال�شاعرة ونعلن ب�صوت عال عن موهبتها
و�صدق م�شاعرها وتعبريها؟
ق�صتيها:
2ـ امليل �إىل �أن�سنة الأ�شياء وترميزها :وهذا ما نلمحه يف ّ
ق�صتان تتحول فيهما
«ر�ؤى الدبابات الثالث» ,و«امل��دن اخلم�س» ,وهما ّ
اجلمادات �إىل �أرواح تتحاور وتك�شف عن نواياها ور�ؤاها وما يتنازعها من
ق�صة «ر�ؤى الدّ بابات الثالث» على نحو خا�ص رجحان
خري و�شر .وتك�شف ّ
املتوح�شة لقوى الظالم والتكفري من جهة ,وقوى االحتالل
كفّة النزعة
ّ
من جهة ثانية ,هذه النزعة التي لن تقود يف النهاية �إال �إىل اخلراب
لأنها مل ت�صغ �إىل �صوت احلقّ والعدل و�إمنا �إىل �صوت البط�ش والطغيان
وامل�صالح الآن ّية كما ترى الكاتبة.
التفرد والتجديد واالبتكار �شكال وحمتوى :ونلم�س
3ـ امليل �إىل
ّ
ذلك بدءا من العنوان الرئي�س والعناوين الفرعية وانتهاء بتوظيف
املقبو�سات وامل�أثورات والأ�ساطري .فالعنوان الرئي�س« :نعم لال�ست�سالم»
يذكرنا بالعناوين ال�صادمة واملثرية التي ت�ستدعي الت�سا�ؤل واال�ستغراب
مثل عنوان�« :س�أخون وطني» للماغوط على �سبيل املثال .وي�أتي يف
ال�سياق نف�سه �أي�ضا ع��ن��وان�« :سوراقية» وه��و تركيب مزجي مبتكر
من لفظتي� :سوريا /العراق ,كناية عن وح��دة تاريخهما وم�صريهما
امل�شرتك .وت�ستدعي الكاتبة �أ�سطورة جلجام�ش حينا ,وحكم و�أقوال
جدها الكاتب واملنا�ضل �أدمون �صربي حينا �آخر يف حماولة لربط املا�ضي
باحلا�ضر وفهم ما يجري على �ضوء ذلك.
احل�س الوطني ال��ذي نلمحه يف املفردات املحل ّية التي تعج بها
4ـ
ّ
الن�صو�ص من ناحية ,ويف ر�سم �صورة املعاناة التي يعي�شها العراقيون من
ناحية ثانية .وهذا احل�س يرتافق مع �شعور �إن�ساين عميق يك�شف عن
التع�صب والتطرف ,ومتجيد احلب الذي
نف�سه بالدعوة �إىل الوحدة ونبذ
ّ
يعم الكون ,كما يف قولها:
تتمنى كنار �أن ّ
«�أعوام مت�ضي ..و�أخرى قادمة
ُ
ال�سنة تلو الأخرى
متر
ّ
و�أنا ُ
مثل ما �أنا
حيث الطفل يكرب..وال�شاب ي�شيخ
تتغيرّ الوجوه واملالمح
يتغيرّ كل �شيء
لكن احلب ال يتغيرّ وال ي�شيخ
�أبد ًا».
تلك هي كنار ,ا�سم على م�س ّمى ,تعزف حلن احلب وال�سالم على ناي الفن
و�أوتار القلب من �أجل الوطن والإن�سان ,وك�أين بها تت�سامى فوق جراحها,
و�صدمتها التي حاولت �إعاقتها ,لتفي�ض روحها ال�شفّافة فراتا عذبا ثائرا
ع�ص ّيا على املحتلني والظالميني تلويثه �أو تروي�ضه وتدجينه.

د.ح�ســن حميد
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الرتجمة� ..أي�ضاً!
كتب �إ َّ
يل �صديق مرتجم ،يعيد يف ر�سالته ما جاء
يف كتابتي التي ن�شرتها يف عدد �سابق حول الرتجمة
م�ؤكد ًا �أن الرتجمة الفعلية حتتاج �إىل �أم��ور كثري،
منها ما �أ�شرت �إليه ومنها ما مل �أذكره ،وهذا هو املهم،
قال �صديقي:
�أو ً
ال :ل��ن نعرف الآخ��ر من دون ترجم��ة ،ويف جميع
معطي��ات الثقاف��ة والعل��وم واملع��ارف ،و�أال تقت�ص��ر
معرفتن��ا للآخر على ترجم��ة �أدبه .الأدب مهم ،ومهم
ج��داً ،ولك��ن ال يقول م��ا يكفي ع��ن ح�ض��ارة البلدان.
الأدب ي�ش�ير �إىل ح��االت وظواه��ر ،ولك��ن الإ�ش��ارة
وحدها ال تكفي ،والأدب ميا�ش��ي زمن ًا ما فيتحدث عن
ب���ؤر و ُبنى قد ال ت�ش��مل املجتمع كله ،والأدب يتق�ص��ى
تواريخ لأ�س��ر و�أفراد ولكنه ال يتق�ص��ى تواريخ بلدان،
ب��د من �أن تك��ون الرتجمة �ش��املة ووا�س��عة
وله��ذا ال ّ
تعرف باملجتمع الآخر ،ومن دون هذه ال�ش��مولية
لك��ي ّ
�س��تظل الرتجمة ناق�ص��ة ،ومعرفتنا بالآخر ناق�ص��ة
�أي�ض ًا.
ثاني�� ًا� :أن تبتع��د الرتجمة عن الأه��واء والأمزجة
وثنائي��ة القبول بالآخ��ر �أو عدم القبول ب��ه ،وعليها
�أن تبتعد عن الأفكار امل�س��بقة عن ال�ش��عوب ،وما يقال
�أو يث��ار حولها من �أحاديث .لأن هذه الأمور العاطفية
م�ش��دودة �إىل وت��ر واحد ه��و القناعات امل�س��بقة ،ك�أن
تق��ول �إن املجتم��ع الهندي فق�ير غري قادر عل��ى �إنتاج
الفنون والآداب من جهة ،وغري قادر على تفعيل البعد
العلمي من جهة �أخرى ،وهذا غري �صحيح ،وي�ؤكد عدم
�ص��حته انخراطن��ا يف واقعي��ة املجتمع الهن��دي ،ففي
الهند اليوم ن�شور �أدبي وفني وعلمي على درجة كبرية
من ال�سمو والتقدم الذي ي�ضاهي امل�ستويات التي و�صلت
�إليه��ا �أهم الدول املتقدمة تكنولوجي ًا يف العامل ،ولكن
للأ�س��ف تبدو احلي��اة االجتماعية املو�ش��ومة بالفقر
مثل �س��تارة حاجبة لهذه الفنون والآداب الهندية من
جهة ،وله��ذه املعرفة العلمية املتقدم��ة جد ًا من جهة
ثانية.
�إن ابتعاد الرتجمة ،و�أعني العاملني عليها ،عن
الأف��ك��ار امل�سبقة والذهنية امل�����ش��دودة �إىل ع��وامل
ما�ضوية� ،ضروري ج��داً ،لأن الكثري من املجتمعات
تتقدم ب�صورة مت�سارعة جداً .والأمثلة كثرية.
ب��د م��ن النظ��رة الت��ي حت�ترم ال�ش��عوب
ثالث�� ًا :ال ّ
كله��ا ح�ين نفك��ر بالرتجم��ة ،لأن نظ��رة االح�ترام
والتقدي��ر هي التي ت�ش��كل العقب��ات الأوىل لالنكباب
عل��ى الرتجمة لي�س م��ن �أجل معرفتها فح�س��ب ،و�إمنا
م��ن �أج��ل معرفة ال�س�لامل التي جل�أت �إليه��ا حني بنت
عمارتها احل�ض��ارية ،و�أ�س�س��ت حقوله��ا املعرفية ،لأنه
م��ن دون نظ��رة االح�ترام هذه �س��تظل الرتجم��ة� ،إن
نه�ض��ت بواجبها ،قا�ص��رة وحمدودة ووقف ًا على بع�ض
معطيات املعرفة .وللتمثيل �أ�س���أل ،والكالم ل�ص��ديقي،
م��اذا نع��رف ع��ن فيتن��ام� ،أو ماليزي��ا� ،أو نيجريي��ا� ،أو
الربازي��ل ..ومن جميع اجلهات ،وه��ل نعرف مثل هذه
البلدان حق ًا ،وماذا ت�ضيف �إلينا ال�سنوات من معلومات
حول �سنغافورة! وهل ن�ستطيع الإجابة عن �س�ؤال مهم
ه��و كيف تقدمت �س��نغافورة م��ن دون الرتجمة؟! ولو
كانت لدينا ترجمة لوجوه عدة من حياة ال�سنغفور..
هل كنا بحاجة لطرح مثل هذا ال�س�ؤال.
رابع�� ًا� :أوروب��ا املعني��ة بالهيمنة ،واملعني��ة بالتقدم
والتكنولوجي��ا ،وقد غ��دت �أمنوذج ًا للع��امل كله ،تُرى
كي��ف تقدم��ت وعل��ى م��اذا اعتم��دت ،و�أي ال�س�لامل
ا�س��تخدمت! للإجاب��ة �أق��ول :واح��د م��ن �أه��م ه��ذه
ال�س�لامل كان الرتجم��ة .لق��د عرف��ت �أوروب��ا عادات
�ش��عوب �أمري��كا الالتيني��ة وتقاليده��ا فذهب��ت �إليها،
وبع��د حي��ازة ه��ذه املعرف��ة احتلته��ا ،وبكلف��ة قليلة
لأنه��ا عرفتها حق ًا ع��ن طريق الرتجم��ة ،وهذا حدث
يف �أفريقيا و�آ�س��يا ،بل حدث �أي�ض�� ًا يف ال�ص�ين ورو�س��يا
وكوري��ا قبل انق�س��امها وبعد انق�س��امها �إىل �ش��طرين،
نحن حتى هذه ال�س��اعة ،وال�سنوات متر ب�سرعة فذة،

مل نع��رف �أوروب��ا� .ص��حيح �أننا نعرف الكث�ير لكن هذه
املعرفة متوا�ض��عة ج��داً ،وتقف عن��د بع�ض اجلوانب،
وال تدخ��ل يف عمق ما يجب �أن نخرتقه� .أردت القول،
وال��كالم ل�ص��ديقي ،معرفتن��ا لأوروبا ت�ش��كو من نق�ص
ف��ادح يف معرفة البنى العميقة لل�شخ�ص��ية الأوروبية
الت��ي لي�س��ت هي واحدة ،ولك��ن امل�ش�تركات فيما بينها
كثرية ومن�سوبة �إليها وال �أحد من الأوروبيني ينكرها،
ويف معرف��ة البن��ى العميق��ة للمجتم��ع لي���س معرف��ة
الع��ادات والتقالي��د فق��ط ،و�إمن��ا معرف��ة الأع��راف
والت�ص��ورات ،ب��ل ال ب��د م��ن معرف��ة بني��ة الذهني��ة
الأوروبي��ة الت��ي تعن��ي اجتم��اع التفك�ير وال�س��لوك.
م��ن دون هذه املعرف��ة نحن ال نع��رف �أوروبا ،ومن دون
الرتجمة ال ن�ستطيع امتالك هذه املعرفة على الرغم
م��ن �أن املئ��ات م��ن �أبنائن��ا يدر�س��ون ويذهبون �س��نوي ًا
للدرا�س��ة يف البلدان الأوروبية ،بع�ض��هم ميتلك اللغة،
وبع�ض��هم ال ميتلكه��ا ،ولك��ن امتالك اللغ��ة وحده غري
ٍ
كاف من �أجل التعريف ب�أوروبا �أو معرفتها!
خام�س�� ًا :الرتجمة اليوم ،ومنذ �ألف �سنة ،علم وفن
وطريقة توا�ص��ل وجهود و�أم��وال وحب للآخر ،ونحن
حتى ال�ساعة مل ن�ش ّيد امل�ؤ�س�سات احلقيقية التي تهتم
بالرتجمة ،ومل ن�ؤ�س���س لعلوم اللغات ما يجب �أن يكون
يف جامعتنا ،وال نتابع الكوادر التي امتلكت هذه اللغات
من �أجل �أن تنتج ما نريد يف حقول الرتجمة املتعددة!
وامتالك اللغة ومعرفتها لي�س��ا كافيني م��ن �أجل �إنتاج
ترجم��ة مهمة ومفي��دة وذات ج��دوى .الرتجمة علم
ب��د م��ن امت�لاك
ي�ش��مل حق��و ًال معرفي��ة كث�يرة وال ّ
الو�س��ائل والأدوات والكيفي��ة الت��ي تنت��ج الرتجم��ة
احلقيقي��ة التي تكف��ل لنا املعرف��ة احلقيقية للآخر!
وللتمثي��ل �أق��ول لدينا �ص��داقات مهمة م��ع الكثري من
البل��دان وال�ش��عوب والأمم لكنن��ا م��ا زلن��ا نبن��ي هذه
ال�ص��داقة على مواقف معينة ،منها تاريخية ،و�أخرى
�سيا�س��ية ،ولكن املعرفة الثقافية مل ت�ص��بح كما نرجو
ونت�أمل ،وهذا نق�ص كبري وفادح ،ولنا عداوات �شديدة
اخل�ص��ومة مع �أعداء ما زالوا مهددين لنا يف كل �شيء،
حت��ى يف لقم��ة اخلبز ،م��ا زلنا حت��ى هذه ال�س��اعة ال
نعرفهم كما يج��ب �أن تكون املعرفة ،ولكي نواجههم ال
بد من معرفتهم ،وال �س��بيل لنا من �أجل حيازة املعرفة
�سوى الرتجمة!
�ساد�س�� ًا :بعد حتديد كل ه��ذا ،واالقتن��اع ب�أنه مهم
و�ض��روري ،ال ب��د م��ن الت�أ�س��ي�س العلم��ي للرتجم��ة
بو�ص��فها علم�� ًا وفن�� ًا و�أدب�� ًا وبع��د ًا وطني�� ًا ،لأن ع��دم
التعالق م��ع الرتجمة يعني �أمور ًا كثرية لعل يف ر�أ�س��ها
�أنن��ا نريد االقرتاب �أكرث من اجلهل بالآخر ،واخلروج
من التاريخ والت�س��ليم ب���أن العماء نعمة ،و�أننا ر�ض��ينا
�أن نبق��ى م��ع اخلوالف .و�أننا ر�ض��ينا بالوقوف عند ما
ترجم �إلينا �س��ابق ًا من �آداب وفنون واقت�صاد و�سيا�سة
وتاري��خ ،والق��ول عجز ًا م��اذا نرتجم بعد بو�ش��كني �أو
توما�س مان� ،أو �شك�سبري ،يف حقل الأدب ،وماذا نرتجم
بعد كان��ط ،ورو�س��و ،ومارك���س ،ودوركهامي ،ونيت�ش��ه،
يف الفل�س��فة والرتبي��ة� ،أو الوقوف حت��ت مظلة بع�ض
الأ�س��ماء الت��ي عرفناه��ا وق��د عمل��ت عل��ى الرتجمة
بجه��ود كب�يرة ،وح�ض��ور متعاظ��م ،والق��ول :لدين��ا
مرتجمون!
ب��د م��ن تخ�ص��ي�ص
�س��ابع ًا :وبع��د بع��د كل ه��ذا ،ال ّ
الأم��وال الكافي��ة للقيام عل��ى �ش���ؤون الرتجمة كي ال
تظ��ل الرتجم��ة لعب��ة ب�ين �أي��دي العابث�ين الذين ال
يعرفون معنى من معانيها �س��واء �أكان ه�ؤالء مرتجمني
�أو �أ�صحاب دور ن�شر �أو مروجني ملو�ضوعات و�أ�سماء.
ث��ام��ن�� ًا :ال ب��د �أي�����ض�� ًا م��ن ا�ستدامة احل��دي��ث عن
الرتجمة ون��ح��ن ننظر يف م���ر�آة الأرق����ام املخفية
حل�صيلة ال�ترج��م��ة ال�����س��ن��وي��ة لإح����دى ال��ب��ل��دان
الأوروبية ،لأنها �أرقام دالة ،وعلينا �أن من�شي يف دروب
الناجحني كي ن�صري مثلهم ،ولكن بعيد ًا عن الأهواء
والنوازع غري الإن�سانية.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءة في  ..نظريــة المـ�ؤامــــــرة!

•م .عبد الوهاب حممود امل�صري

يرى بع�ضهم �أنه ال يوجد يف التاريخ �شيء ا�سمه «املـ�ؤامــــرة»،
ويقول (مث ًال) الدكتور �أحمد زوي��ل ،احلائز على جائزة نوبل يف
الكيمياء « :نظرية امل�ؤامرة كالم فـارغ .
ونحن ،ومع ت�سليمنا بالدور احلا�سم الذي تلعبه العوامل
الداخلية يف تقدم الأمم ،ف�إننا ال ن�ستطيع موافقة الدكتور
زوي��ل و�أمثاله ،الذين يجحدون وج��ود امل���ؤام��رات يف التاريخ،
ويتهمون �أن�صار نظرية امل�ؤامرة باال�ست�سهال واجلهل ،والعجز،
واحلكم من دون دليل ،وتربئة النف�س ب�صورة غري مو�ضوعية..
فامل�ؤامرات موجودة يف كل زمان ومكان .و�سنبني ذلك فيما يلي ،فنبد�أ
بتعريف امل�ؤامرة ،ثم نعر�ض ما ينا�سب من �شهادات و�أدلة على وجود
امل�ؤامرات.
فح�سب املعجم الو�سيط :ت�آمر القوم ،وائتمروا :ت�شاوروا .ت�آمروا
عليه ،وائتمروا به :ت�شاوروا يف �إيذائه .وامل�ؤامرة يف الإنكليزية
 Conspiracyكانت تعني يف �أ�صلها الالتيني :التهام�س .وامل�ؤامرة
ح�سب قامو�س �أك�سفورد الكبري :اتفاق غري معلن بني طرفني �أو �أكرث،
للإ�ضرار مب�صالح �أو �أمن طرف غريهم( .)4وامل�ؤامرة ا�صطالح ًا ،هي
التخطيط� ،سر ًا ومن قبل طرفني �أو �أكرث عادة ،لإيذاء الآخرين.
وهي ت�شمل (يف التنفيذ) طيف ًا وا�سع ًا من املمار�سات ال�شريرة ،تبد�أ
بال�سكوت عن احلق (فيما ي�سمى :م�ؤامرة ال�صمت) ،ومتر بالتعمية
على الآخرين وت�ضليلهم ،وتنتهي بامل�شاركة (مادي ًا و�/أو معنوي ًا)
بالعدوان على م�صالح الآخرين و�أمنهم.
وي��رى املفكر الدكتور ح�سن حنفي �أن « الت�آمر موجود يف كل
مكان ..القوى الكربى تت�آمر فيما بينها ،وتت�آمر على القوى ال�صغرى،
وهو �شيء وارد وجزء من اللعبة ال�سيا�سية ».
ويقرر الأكادميي القانوين الدكتور �إبراهيم ابرا�ش �أن « كل مطلع
وملم بعلم ال�سيا�سة يعرف �أن ال�سيا�سة هي �سعي لتحقيق امل�صالح..
فامل�صلحة هي الهدف الأول الذي ت�سعى �إليه الدول والأنظمة يف
�سلوكها الداخلي واخلارجي .وحتقيق امل�صلحة الوطنية لدولة ما
يتم ب�إحدى طريقتني� :إما بال�سلم ح�سب قواعد القانون والأعراف
الدولية� ،أو باحلرب وال�صراع وما ي�صاحبهما من خ��داع ومناورة
وت�آمر .والو�سيلتان مع ًا هما ال�سيا�سة� ،أو هما وجها عملة واحدة
هي ال�سيا�سة .والقول �إن ال�سيا�سة ال تعرف ال�صراع والت�آمر ،هو
قول ال ي�ستقيم مع فهم ال�سيا�سة على حقيقتها ك�سيا�سة ب�شر ال
ك�سيا�سة مالئكة» .ويخل�ص الدكتور �أبرا�ش �إىل �أن « الت�آمر قلب
ال�سيا�سة ،ونق�صد �أن ماال ت�ستطيع ال�سيا�سة حتقيقه باملك�شوف عن
طريق القانون واالتفاقيات ،ت�سعى �إىل حتقيقه عن طريق احلرب
واخلداع واملناورة .وكل دولة من دول العامل لها �سيا�ستان� :سيا�سة
معلنة مزينة ب�شعارات ومبادئ �أخالقية وقانونية ،و�سيا�سة �سرية
�أو خفية ير�سمها ا�سرتاتيجيون و�أجهزة خمابرات ويطبقونها يف
اخلفاء� ،أو يلج�ؤون �إليها وقت احلاجة ..ففي الواليات املتحدة
الأمريكية مث ًال ،هناك الت�آمر �ضد كوبا ،وف�ضيحة ووترغيت ،و�إيران
غيت ،وغريها ،وهي �أوجه ت�آمرية من ال�سيا�سة ».
ويف االجت���اه ذات���ه ،ي��رى ال�سيا�سي امل�صري الدكتور م�صطفى
الفقي«الت�سليم بوجود ما ميكن ت�سميته باحلكومات اخلفية..
فبينما يق�صر دور ال�سا�سة والدبلوما�سيني على �إ�صدار القرارات
العلنية ،وتنفيذ ال�سيا�سات العامة ،وترتيب الأولويات ،والتوقيع
على املعاهدات ،تكون هناك قوى �أخرى خلف الكوالي�س هي التي
ت�ضع اخلطوط العري�ضة ،ثم تر�سم التفا�صيل ،وتبحث فيما وراء
الأحداث ،وتقوم بنوع من الدبلوما�سية ال�سرية ،حتى لو و�صل بها
الأمر �إىل بع�ض الأعمال التي قد ال يعلم بها ال�سيا�سيون �أحيان ًا ،مثل
االغتيال ال�سيا�سي� ،أو االبتزاز ال�شخ�صي� ،أو حتى ترويج ال�شائعات
و�إط�لاق النكات ،وكل ذلك يف �إط��ار م�صلحة عليا ،ومفهوم خا�ص
لأهداف ت�سعى الدولة لإجنازها على املدى الطويل ،يف عملية ف�صل

• �أكرم �شرمي

باردة بني ال�سيا�سة والأخالق .ولعل ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
املعا�صرة تعد م��ث��ا ًال ل��ذل��ك ..فما �أك�ثر م��ا وقفت وراء انقالبات
ع�سكرية ،وات�صاالت �سرية ،و�صفقات دولية ،فالعامل اليوم حمكوم
ب�شبكة معقدة من الأجهزة املعنية ب�صنع ال�سيا�سات اخلارجية،
وحتقيق امل�صالح الوطنية ،رمبا يلعب اجلزء اخلفي منها دور ًا �أكرث
فاعلية وت�أثري ًا من الدبلوما�سية العلنية� ،أو �شعارات احلكم وخطب
الزعماء».
ولقد اع�ترف��ت ال�سيدة م��ادل�ين �أول�براي��ت (ال��ت��ي كانت وزي��رة
اخلارجية يف �إدارة الرئي�س الأمريكي بل كلنتون) ،يف ،2000/3/9
بتورط الواليات املتحدة الأمريكية يف االنقالب الذي �أطاح برئي�س
وزراء �إي��ران ،الدكتور حممد م�صدق ،يف عام  !!)8(1958كذلك
فقد تبني �أن بلجيكا (التي كانت ت�ستعمر الكونغو كين�شا�سا) قد
كانت� ،أي�ض ًا ،متورطة يف اعتقال رئي�س الوزراء الكونغويل« ،باتري�س
لومومبا» يف عام  ،1961واغتياله بعد ذلك ،وقد اعرتف مفو�ض
ال�شرطة البلجيكية ،ج��رار �سويكي ،يف حتقيق �أج��راه التلفزيون
البلجيكي عام � ،2000أنه �أ�شرف على �إذابة جثة « باتري�س لومومبا
» بحام�ض الكربيتيك!!!!!
ويف كتابه «حرب اخلليج دفعتني �إىل اال�ستقالة» ،يقرر جان بيري
�شوفينمان (وزير الدفاع الفرن�سي الأ�سبق ،الذي ا�ستقال احتجاج ًا
على احلرب �ضد العراق عام � ،)1991أنه «يف كل مرة �أراد العرب
ا�ستدراك تخلفهم ،ولأ�سباب وجيهة �أن ي�صنعوا وحدتهم ،كانوا
يجدون الغرب على طريقهم كي مينعهم من حتقيق �أهدافهم ،كما
ح�صل غداة احلرب العاملية الأوىل (ويق�صد هنا م�ؤامرة �سايك�س–
بيكو كما هو وا�ضح) ،و�أن يبقوهم داخل حدودهم امل�صطنعة� ،أو
لريدوهم نحو املا�ضي ،مبا يف ذلك ا�ستخدام قوة ال�سالح ...ويف كل
مرة �أراد نظام عربي �أو م�سلم االنفتاح على احلداثة ،كان الغرب
ي�سد الطريق عليه �أو ي�سحق �شرايينه ..فبالأم�س كان ذلك مع
حممد علي با�شا وخديوية م�صر وال�سالطني املجددين ،وبعد ذلك
مع جمال عبد النا�صر .ولن �أن�سى بالطبع الدكتور حممد م�صدق يف
�إيران ...وكان من النتائج املبا�شرة حلرب اخلليج الثانية (،)1991
« بطـح » بلد عربي واحد هو العراق ،وهو الوحيد يف املنطقة الذي
بد�أ ينزع عن نف�سه رداء التخلف» .وي�شرح �شوفينمان املمار�سات
الت�آمرية الأمريكية قبل احلرب (ومبا يف ذلك� :شيطنة الرئي�س
العراقي ،وتعطيل �آلية الأمم املتحدة) ،التي هي�أت الظروف الدولية
والإقليمية ل�شرن احلرب �ضد العراق ،م�ست�شهد ًا ب�سابقة �أمريكية
خالل احل��رب العاملية الثانية ،فيقول« :من املعروف �أن الرئي�س
(الأمريكي) روزفلت ،تلقى �إنذار ًا حول موعد الغارة اليابانية على
قاعدة بريل هاربر البحرية يف �أيلول  ،1941ولكنه انتظر حتى
وقعت الغارة فع ًال دون �أن يخطر عنه �أح��د ًا ،لكي يتمكن من �إقناع
الر�أي العام الأمريكي ب�ضرورة دخول �أمريكا احلرب» .وكل ذلك مما
يعطي امل�صداقية لالتهامات املوجهة �إىل �إدارة الرئي�س الأمريكي
احلايل (ج��ورج بو�ش االب��ن) ،ب�أنها مل تتخذ الإج��راءات الالزمة
جتاه املعلومات اال�ستخبارية التي زودت بها يف وقت مبكر قبل حدوث
تفجريات نيويورك ووا�شنطن (يف  ،)2001/9/11وف�سر الكثريون
ذلك «الإهمال املتعمد» برغبة الرئي�س الأمريكي يف اتخاذ تلك
التفجريات ذريعة للحرب على �أفغان�ستان والعراق وغريهما بحجة
مكافحة الإرهاب.
وك��ان ال�سيد �سكوت ري�تر (املفت�ش الأمريكي ال�سابق يف جلنة
الأمم املتحدة املكلفة بنزع �أ�سلحة العراق – �أون�سكوم) قد �أكد
يف فيلم وثائقي عر�ضه ،يف  ،2001/7/18يف نادي ال�صحافة يف
الأمم املتحدة� ،أن رئي�سه يف اللجنة ،ال�سيد ريت�شارد بتلر� ،أ�صدر
�إليه تعليمات يف مقر البعثة الأمريكية يف نيويورك ،يف �أواخر عام
 ،1998طالب ًا منه ا�ستفزاز العراقيني ،كي تتمكن الواليات املتحدة

الأمريكية من تنفيذ الق�صف الأمريكي للعراق (الذي نفذ بعد ذلك،
لعدة �أي��ام يف �شهر رم�ضان ،اعتبار ًا من  ،1998/12/16و�سميت
العملية :ثعلب ال�صحراء)! فقد قال ال�سيد ريرت يف ذلك الفيلم
الذي �أخرجه بنف�سه (وعنوانه :الرمال املتحركة)� ،إن رئي�سه بتلر
تلقى من �ساندي بريغر (م�ست�شار الرئي�س الأمريكي للأمن القومي،
يف حينه) مكاملة هاتفية يبلغه فيها رغبة وا�شنطن يف «اختالق
مواجهة ،ال�ستغاللها يف البدء بالهجوم على العراق» ،فوافق بتلر
على ذلك ،وا�صطحب معه فريق ًا رفيع امل�ستوى من جلنة «اون�سكوم»
�إىل اجتماع يف مقر البعثة الأمريكية يف نيويورك ،ور�سم خطني
متوازيني ..جعل �أحدهما حتت عنوان «تفتي�ش» ،والأخ��ر« �إجراء
ع�سكري» .و�أو�ضح بتلر �أن على جلنة «�أون�سكوم» افتعال �أزمة تفتي�ش،
كي تتمكن الواليات املتحدة الأمريكية من تنفيذ الق�صف.
•• ف�إذا ما �أ�ضفنا �إىل ذلك كله وقائع تاريخية �أخرى مثل :ت�آمر
بريطانيا وفرن�سا والكيان ال�صهيوين يف مدينة « �سيفـر» الفرن�سية
ل�شن العدوان الثالثي على م�صر عام  ،1956وت�آمر �أمريكا مع العدو
ال�صهيوين ل�شن العدوان على الأم��ة العربية يف حزيران (يونيو)
 .1967وت�آمر الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا واحتيالهما
الحتالل العراق عام 2003م ،ف�إننا �سنخرج بالنتيجة املنطقية
التالية « :امل���ؤام��رة يف ال�سيا�سة الدولية م��وج��ودة ،ول��و جحدها
الدكتور زوي��ل و�أمثاله » .وه��ذا ما جعل �أح��د الك ّتــاب يعترب �أن «
ا�ستبعاد نظرية امل�ؤامرة عن الأحداث والوقائع وهي من �صنع الب�شر،
يعادل ا�ستبعاد املجهر من عمليات الفح�ص املخربي »!!!
ون�ستذكر ،هنا ،ق�صة ذلك امل���ؤرخ الأمريكي (وا�سمه :ريت�شارد
كوتوم) ،الذي كان يعمل يف �إحدى اجلامعات يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،ويتخ�ص�ص يف التاريخ الإيراين احلديث واملعا�صر .وكان
لهذا الأ�ستاذ تالمذة �إيرانيون يح�ضرون درو�سه ويكتبون �أبحاثهم
حتت �إ�شرافه .وك��ان هذا الأ�ستاذ ي�س�أل تالمذته الإيرانيني عن
�أ�سباب وقوع حدث ما وقوعه يف �إي��ران ،فكان الطلبة الإيرانيون
يجيبونه ع��ادة ب���أن �أمريكا هي املحرك الأ�سا�سي لهذا احل��دث �أو
ذاك .وينقل عن ه��ذا الأ�ستاذ الأمريكي �أن��ه �ضاق ذرع�� ًا بتف�سري
طالبه الذي ال يتغري للأحداث يف بالدهم ،و�أخذ ينظر �إليهم نظرة
مملوءة بال�سخرية .ثم �صدف �أن عر�ضت احلكومة الأمريكية على
هذا الأ�ستاذ �أن يعمل لديها ويتخلى عن وظيفته اجلامعية ففعل ذلك
لأ�سباب �شخ�صية .وما �أن بد�أ يعمل لدى احلكومة الأمريكية حتى
�أ�صبح مبقدوره االطالع على التقارير ال�سرية التي كانت ت�صدر من
ال�سفارة الأمريكية يف طهران �إىل وزارة اخلارجية يف وا�شنطن .وبعد
�شهور عدة من االطالع على هذه الوثائق� ،صاح هذا الأ�ستاذ :يا �إلهــي
! لقد كان تالمذتي الإيرانيون على حق.
ونختم احل��دي��ث ع��ن امل���ؤام��رة مب��ا ق��ال��ه وزي���ر ال��دف��اع ومدير
املخابرات امل�صرية �سابق ًا ،ال�سيد �أمني هويدي « :يف دهاليز البيت
الأبي�ض ب�شارع بن�سلفانيا بوا�شنطن ،ويف �أوكار املخابرات املركزية يف
الجنلي ،وو�سط املكاتب الرئي�سة يف وزارة الدفاع بالبنتاجون ،ويف
حجرات اخلرائط ومراكز العمليات برئا�سة القيادة املركزية يف
تامبا ،وعلى مدى �ستة �أ�شهر من جمع املعلومات ودرا�سة التقديرات
و�إعداد اخلطط وتعديلها ،مت �إعداد امل�ؤامرة الكربى لغزو العراق.
(ويق�صد ال�سيد هويدي–بطبيعة احلال -التخطيط للحرب التي
قامت على الأكاذيب الثالثة :امتالك العراق �أ�سلحة دمار �شامل،
وت��ع��اون ال��ع��راق م��ع تنظيم ال��ق��اع��دة ،و�إق��ام��ة الدميقراطية يف
العراق)!!! ثم انطلقت الطائرات ،و�صوبت ال�صواريخ ،ونقلت الفرق
املدرعة وامليكانيكية واملنقولة جو ًا لغزو العراق يوم ،2003/3/21
يف عملية �أطلق عليها اال�سم الكودي« احلريـة للعـراق» ،حتت �سمع
وب�صر العامل وم�ؤ�س�ساته العاملية التي �أن�شئت يف الأ�صل ملنع العدوان
واملحافظة على ال�سالم ،وانتهت باحتالل العراق »!!!

هذه الحقارة في وعد ترامب !

ويتبع �أخري ًا وعدُ ترامب وعدَ بلفور ! .وال�س�ؤال الكوين الذي يعرفه اجلميع من الذي
�أ�س�س و�صنع وعد بلفور ؟! �ألي�سوا هم �أنف�سهم �أعدا�ؤنا و�أعداء كل ال�شعوب ؟! .نعم !..
�أنهم هم �أنف�سهم ! .والآن ن�س�أل من الذي �أ�س�س و�صنع وعد ترامب ؟!� ..ألي�سوا هم �أنف�سهم
�أي�ض ًا �أعدا�ؤنا و�أعداء كل ال�شعوب على وجه الأر�ض ؟! نعم ! � ..إنهم هم �أنف�سهم وال �أحد
غريهم!.
ولهذا جند �أنف�سنا نتوجه وب�شكل طبيعي �إىل ال�س�ؤال الكوين الثالث :هل
توجد دولة واحدة يف كل دول العامل والتي تبلغ ( )195دولة ال تعاين من �شرورهم
وم�ؤامراتهم بدء ًا من ت�شكيل من املنظمات ال�سرية التي ت�ستهدف ال�شباب وتنظمهم
وجتعلهم يخدمون �أغرا�ض �أعدائنا و�أعداء ال�شعوب حتى ي�صبح الواحد من ه�ؤالء يف
من�صب رفيع وقد يكون وزيراً ،ولكنه خا�ضع لكل ا�ستعبادهم وعبوديتهم و�إذا خالف وعلى
الفور يفقد كل �شيء من �أمالك و�صالحيات وامتيازات وقبل كل �شيء يفقد حياته ! .

واحلقيقة الأخرى والكونية والهامة �أي�ض ًا ،وجد ًا يف هذا املجال هي �أن من يعرف اهلل
وي�ؤمن باهلل وب�أي �شكل كان� ،أو طريقة كانت  ،يجب �أن يظهر ذلك يف عمله !..وبيوت
العبادة متلأ الدنيا من م�ساجد وكنائ�س وكن�س وانظروا بعد ذلك � ،إن من يحتل �أرا�ضي
ويدعيها لنف�سه وي�ستمر باالحتالل والتهجري والت�شريد والقتل واال�ستيطان
الآخرين ّ
فهل هذا يعرف اهلل ؟! ..هل ه�ؤالء يوجد �إميان عندهم �أم �أن بيوت العبادة عندهم
للتخطيط لالحتالل والتهجري والت�شريد والقتل واال�ستيطان ،متام ًا مثل بيوت ال�سيا�سة
عندهم ؟!
وهكذا تكون الن�صيحة اليوم �أن من يع�ش على الكذب واخلداع وامل�ؤامرات ال ميكن �أن
ي�صدقه �أحد فما بالك �إذا �سرق �أو احتل �أو ا�ستوطن  ،ولهذا ف�إن الكاذب الكوين هذه
الأي��ام وال��ذي يدعي وبكل وقاحة وحقارة ال توجد �إال عندهم� ،أن القد�س عا�صمة
ال�سماء لهم �إمنا هو ترامب الذي �صنعوه وانك�شف �أمره �أخري ًا !.

قضايا وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1583":الأحد 2018/3/25م  8رجب 1439هـ

الأزهار ال�سورية
ت�سمو فوق هوام�ش الزمن

•ب�سام عمران

م�أ�ساة الإن�����س��ان املعا�صر يف معاي�شته لذاته
هي فقدانه للتوا�صل مع مكونات املجتمع التي
كانت يف املا�ضي تفي�ض على ال��روح بالألوان
والأ�صوات املح�صنة ب�إرثها الثقايف والأخالقي
 ..ف�ترى �إن�����س��ان ال��ي��وم يرك�ض وراء ت�أمني
ح�صل
حاجاته املادية  ..ويعتقد واهما �إنه ّ
كل و�سائل الرفاهية  ..حتى ا�ستيقظ يوما
فوجد نف�سه يفقد ال�سكينة والت�أمل والتوا�صل مع
بريق النجوم ونداءات ال�ضمري وحفيف الأ�شجار
وهديل احل��م��ام ,و�أخ��ذ يبحث عن وم�ضات تنري
له درب احلقيقة حتى بات ي�صرخ م�ستغيثا مما
جنته يداه حني ابتعد بوجوده وذاكرته عن قيمه
ومثله العليا  ..وعندما جفف مياه الذاكرة وقطع
�أف��ن��ان الأخ�ل�اق حمدثا خلال يف ت���وازن وج��وده
..بات ينحدر �إىل الت�صحر النف�سي  ..فيما تنه�ض
�إرادات �إن�سانية لتقرع �أجرا�س الإنذارات وتطالب
ب�إعادة الروح �إىل ثوابتها وكينونتها � ..إىل نب�ض
وجدها ليعك�س بذلك حقوقا وواجبات تداعت
باجتاه الن�سيان والإهمال كنتيجة حتمية لكرثة
الت�ضليل وال�ضجيج من حولنا ويف �أر�ضنا بفعل
حراك تخريبي مقنع وملون ب�ألوان ال تعرف نور
احلقيقة وال تدرك قوة �سطوعها يف �سمو النف�س
الب�شرية  ..حراك تخريبي يقتل ويغتال �إن�سانية
الإن�سان ليثبت �أنه لي�س للأزهار �شذى تعيد للحياة
نب�ضها مهما ا�شتدت وط�أة اخلطوب  ..وهكذا تبقى
بديهيات احل��ي��اة تنب�ض ب��ع��روق مليئة بالقيم
ومتم�سكة بحكم �سماوية مازالت تنادي منذ �أقدم

•غازي �سليمان
الع�صور �إن �سورية مهد احل�ضارات الإن�سانية و�إن
دم�شق �أق��دم مدينة م�أهولة يف التاريخ على ذمة
الزمن امل���ؤرخ واملوثق عامليا  ..وم��ع ه��ذه القيمة
امل�ضافة للعا�صمة ال�سورية ف���إن �أغ��ل��ب العرب
يتجاهلونها عن �سابق معرفة للأ�سف  ..ف�إىل متى
�ستبقى �إراداتنا تائهة تهرب منا باجتاه هوام�ش
ال��زم��ن �أو ب��اجت��اه ح��دود ال تعرتف ببدايات �أو
نهايات فتنهزم النفو�س من ترانيم تتلو �أحزانها
علينا بني حني و�آخر قائلة احلياة للأقوى والبقاء
للأذكياء فقط الذين ي�سخرون من دم��اء �أريقت
وتراق على �أر�صفة البلدان العربية لذا بات على
املجتمع ال�سوري بكل مكوناته �أن يبذل جهودا
��ر���ص �صفوفه وتعميق متا�سكه عرب
م�ضاعفة ل ِّ
جتديد مد اجل�سور بينه وبني �أبناء العروبة كافة
بغية الإ�سراع يف �إزاحة هذه الغيمة ال�سوداء التي
�أو�صلتها �إلينا تيارات م�سمومة الغايات والأهداف
للنيل من ثوابت �أمتنا وعزميتها ال�ساعية ملواكبة
روح الع�صر من منطلق املحافظة على خ�صو�صيتنا
االجتماعية التي تعرتف ب��الآخ��ر �أي��ا ك��ان هذا
الآخ����ر ���ش��رط �أال ي�ستبطن ال���ع���داء مل��وروث��ن��ا
احل�ضاري.
�إن ذاكرتنا ال�سورية تف�صح بني حني و�آخ��ر
عن �أيقونات متالطمة املعاين والدالالت وال�سيما
خالل بحثنا عن منظومات احلب والدمع والوداد
واليا�سمني وبوح كلمات �أ�سطورة البطولة والفداء
التي ترفل بثياب املحبة والإلفة لتبقى الأزه��ار
ال�سورية ت�سمو مرتفعة فوق هوام�ش الزمن.

من ذاكرة الآمال ال�سورية
• علي عبا�س
تف�صح ذاكرتنا ال�سورية بني حني و�آخ��ر عن
�أيقونات متالطمة املعاين والدالالت وال�سيما خالل
بحثها عن منظومات احلب والوداد واليا�سمني
وبوح كلمات م�ؤطرة ب�أكاليل الغار واليا�سمني
وك�بري��اء ال���ذات ال�سورية املرتاق�صة على
تراتيل جمد احل�ضارات الإن�سانية التي كانت
والتزال ترفل بثياب املحبة والألفة  ..ف�أينما
فت�شت يف الذاكرة جتد الكثري مما الن��زال نت�أمل
مفردات و�سطور عناوينه  ..وعندما ن�سمح لعيوننا
�أن تبحر يف املدى جند التاريخ مغزوال بالدواوين
واملجلدات والروايات وهم�سات ذرات الرتاب التي
تخربنا �أن الأر���ض الطهور ال ُت�ستباح لأن عفتها
وكرامتها وحياءها ت�صونها �سواعد رج��ال كحل
العزم �أعينهم والذين يف�ضلون �أبجديات ا�ستنها�ض
همم البطولة ال��ت��ي تت�صدى ل�ثرث��رة ال�ضجيج
و�شوائب املعاناة الإن�سانية وتوتراتها لي�سمو
الوطن نحو ف�ضاءات تعانق رحيق النور املت�صاعد
كل �صباح من رائحة تراب �سورية  ..فكم هو �صعب
اليوم �أن نفهم حروف �أبجديات �أ�سطورة البطوالت
ال�سورية يف هذا الزمن الذي ت�ستوطنه �شياطني
الأطماع ونفي الآخر وكم هو موجع ربطه بوجهة
نظر وحيدة ومعنى واحد حتب�سه فيه حتى �أ�ضحت
اخليانة وجهة نظر �أو حرية ر�أي بهذا ال�ضجيج
امل��زي��ف امل��ق��دم �إل��ي��ن��ا ع�بر ف�ضائيات الفربكات

�شموخ ال�سنديان
في ليلنا العا�صف
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واملتبنى من قبل مدعي الوطنية املرتاق�صة على
�أنغام ال��دوالرات لطم�س م�شاهد ح�ضاراتنا ي�شكل
يف �أب��ع��اده القريبة والبعيدة خطوبا وخماطر
جمة لأن رك��ام الأك��اذي��ب والأ�ضاليل املوجودة
يف �صلب املعلومات املعتمدة يف �شبكة االت�صاالت
ت�ستوجب حث اخلطا لت�شجيع رجاالت الفكر عندنا
ال�ستئ�صال ما يقدم �إلينا من فكر م�ضلل وردم حفرة
ال�ضعف يف الرتكيبة الثقافية للمجتمع ولرتميم
الثغرات والت�صدعات التي �أفرزتها تيارات العوملة
حول هوية انتمائنا العروبي والتي زرعتها يف عقول
املجتمعات الغربية ال�ستح�ضار ع��داوات جديدة
للأمة العربية التي متتلك بعدا ح�ضاريا وثقافيا
اليزال مركزا ي�ستقطب ويتفاعل مع جميع الأمم .
�إن ال�صرب امل�ؤطر ب�أكاليل الغار واليا�سمني و�شموخ
ال�سنديان �سنقطف ثماره قريبا فهو الآن وغدا
�سيبقى يزين هامات �أبناء املجد فه�ؤالء مل ترهبهم
اخلطوب ومل ول��ن ي�سكن الي�أ�س م�ضاربهم لذلك
�سنبقى �سوريني مبفردات كلماتنا و�أبجدية �أ�ساطري
بطوالت �شعبنا نعانق �صدر الزمن  ..ف�سورية رغم
جراحها تنت�صر على غ��وغ��اء ال�ضجيج لت�سكن
�أجماد الذاكرة العاملية والعربية ولرتدد الأجيال
القادمة تراتيل جمدها الإن�ساين مع كل �إ�شراقه
لل�شم�س

ُ
لنفر من النا�س ركبوا �ساح الوغى
وال عجب فهل تاريخ العامل �إال
�صحائف ٍ
وامت�شقوا �سيوف العزة والكرامة بكل �إمي��ان وت�ضحية للدفاع عن تراب
�أوطانهم فوهبوا احلياة فجر ًا منري ًا منبثق ًا من دياجري الظالم ورونق ًا بهي ًا على
م�سار الزمن يف هذا الكون البديع .
اجل ا�ستوقفتني وعلى تلك الربوع الغالية زهرة بنف�سج وهي تفوح ب�أريجها
العاطر وتقول يل :ما وراءك يا ع�صام...؟
فقلت لها� :أُ�سارع اخلطا �إىل منابر الإباء و ال�شموخ لأنهل من �سالف الكلمات
الطيبة يف ن�شيدنا اخلالد:
�أبت �أن تذل النفو�س الكرام
حماة الديار عليكم �سالم
حمى ال ي�ضام
ال�شمو�س
وعر�ش
حرام
عرين العروبة بيت
ً
قالت :وعلى وقع الأ�سى والت�أ�سي برحيل ال�شهداء وتالطم الأمواج العاتية يف
�شتائنا القار�س و�صيفنا احلارق !.فان�سابت على �شفتي �أطيابها املنع�شة ,وقلت لها:
�أال تعانني من مرارة ال�صقيع ,و�أكوام الثلوج ,ثم ت�شمخني بثوبك البديع على تلك
الربوع ..؟
�أما ه ّزك �شموخ ال�سنديان وهو يقارع �أهوال الرياح يف الليايل احلالكة..؟
فتنف�ست ال�صعداء وهي تقول:
َّ
هي الإرادة ...هو الإميان بال�صرب وال�صمود على �أر�ض اجلدود !
فقلت لها �أجل وبلحنه املعهود:
لنا ال�صدر دون العاملني �أو القرب
تو�سط بيننا
ونحن �أنا�س ال ّ
�سبع �سنوات عجاف مرت على تراب الوطن لتنال منه بلهيبها امل�ستعر  ...فكان
ُ
اخلراب والدمار والقتل والت�شريد للب�شر وال�شجر واحلجر ...
�أرادها الغزاة واملارقون و�شذاذ الآفاق حرب ًا كونية م�سعورة دارت رحاها على
م�ساحة الوطن وا�شتدَّ �أوارها يوم ًا بعد �آخر ....
ٌ
ع�صابات وقطعان من العلوج ا�ستباحوا احلدود بال قيود وجا�ؤوا من كل حدب
و�صوب لتفوح منهم رائحة الدم والنار,وقوى ال�ش ِّر تدفع بهم �إىل �سفك الدماء..
ا�ستباحوا املح ّرمات بكل �أعرافها ...
دور مغت�صبة ,و�أخرى مهجورة ..و�أخرى �أ�صبحت �أثر ًا بعد عني ..
عوائل منكوبة ..و�أخ��رى م�شردة ..و�أخ��رى حتت الركام ..وقوافل ال�شهداء
تتواىل على م ِّر الأيام ..
عاثوا يف الأر�ض ف�ساد ًا ..فال �شرع لديهم غري �شريعة الغاب هكذا �أرادت قوى
ال�شر �أن ت�سلط الدمار على رقاب العباد والبالد حتت م�سميات خادعة ومزيفة
كالربيع العربي ..
�أجل �أرادوا ورقة خريف ترتع�ش يف الهواء هنيهة ثم تك َّفن يف الرتاب دهرا ً.
وعلى وقع �صليل ال�سيوف تهافت �أبناء الوطن ..
حماة الديار ..عرين الأ�سود ...بكل �إباء وع َّزة و�شجاعة..للت�صدي لأولئك
املارقني و�سطروا �أروع مالحم البطوالت ..وق��دم��وا الغايل والنفي�س وج��ادوا
بدمائهم و�أرواحهم ليكون لهم �شرف الن�صر امل�ؤَّزر.
ودحر الغزاة .وهم يرددون �شعار الوفاء للوطن (الن�صر �أو ال�شهادة)
فطوبى لأولئك ال�شهداء واملجاهدين واملرابطني على �أ�سوار الوطن لتحقيق
العزة واملنعة والكرامة.
البدَّ من الوقوف عند بع�ض امل�آرب العدوانية لقوى ال�شر حيث ظهرت م�شاريع
غربية عديدة لتمزيق وطننا العربي وا�ستغلت املكونات العرقية واملذهبية
والطائفية.
ونظرت �إىل الإن�سان العربي نظرة دونية ب�أنه �أعجز من �أن يقوم ب�أي فعل خلاّ ق
وك ّلفت �شخ�صيات فكرية وثقافية.
بالتدمري املنهجي وامل�برم��ج ملنطقتنا العربية ول��ق��د ورد الكثري م��ن هذه
ال����ر�ؤى وال��ت��ي �صاغتها وتبنّتها ال��ي��د الإج��رام��ي��ة ل��ل��دول االم�بري��ال��ي��ة عرب
�صفحات التاريخ �أك��ان ذلك يف كتاب (نهاية التاريخ) �أو( �صدام احل�ضارات )
وغريها ..ول�سان احلال �أبلغ من كل مقال.
وبعدما اندحرت وب��اءت بالف�شل تلك املخططات ومل تفلح نظر ًا ل�صمودنا
الأ�سطوري يف وجه الغزاة فهل هناك من م�شاريع عدوانية جديدة حتاك يف
اخلفاء للنيل من �صمودنا وحتقيق م�آربهم العدوانية؟
ثمة جواب يجوب يف الآفاق
�سيبقى �شموخ ال�سنديان وجذوره ع�صي ًا على كل مارق يف ديارنا املقد�سة وترابنا
الطاهر  .و�سيبقى املجد واخللود ل�شعبنا الأبي ال�صامد على م�سار الزمن.
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عهد التميمي

�أخت ال�ش�آم

•ف�ؤاد عبد الكرمي حممد
�إىل حلب ال�شهباء..
�أطلي بال�ضحى دون اللثام....
َ
ر�شق ال�سها ِم
وكفي
الطرف ْ
عن ِ
ال�شال �أغواين كحيلٌ
َ
وردي
طرى يف مقلتي حنيَ ..املنا ِم
فهز ال�صد َرٌ ..
ت�صباينَ ..
رع�ش
وطاب من ال�سقا ِم.
وعد..
بال ٍ
َ
ك�صياد
بلثم ..مب�سمهِ ..
ٍ
هممتُ ِ
ُ
َّ
اللحظ ينذ ُر باخل�صا ِم
فرف..
ُ
الرم�ش يا هذا توخى
و�أومى
بال�شهر احلرا ِم
الثغر..
ر�ضاب
ِ
ِ
َ
فعيدُ  ..احلب يف ال�شهباء � ٍآت
عذب املدا ِم
ي�ساقي
الروح ْ
َ
من ِ
القلب جرح ًا
�شغاف
ويرب�أُ يف
ِ
ِ
وي�سكب ُق ً
بلة يف كلِ جا ِم
ُ
ُ
يطوف م َع القدو ِد على الندامى
وي�شدو العو ُد مع هدلِ احلما ِم
فعفوك .ها �أنا� ..أعلنتُ �سلم ًا
ِ
ق�ضى يف �أمر ِه � ُ
أهل الغرا ِم
َ
ال�سمراء غزو ًا
القلعة.
�أرو ُم..
َ
أجنح لل�سال ِم
وعندَ ال�سو ِر � ُ
و�أرفع ً
بي�ضاء ...طوع ًا
راية
َ
وب َ
ني جوانحي ..ع�شقُ الريا ِم
ُ
أمتاح .وجد ًا
�صربت على الظماُ � ..
ألف ..عا ِم
يبادلني الأ�سى من � ِ

تبكي الم�ساجد
على �إغالق كنائ�سها
•حكمت فرح
قالوا ال�سالم ولي�س ال�سلم غايتهم
�سوى املكا�سب من �أر�ض ومن عتدِ
يراوغون �شعا ُر الغد ِر �شيمتهم
درب
الثعالب ال حتفى عن الأ�سدِ
ُ
ِ
ي�ساومون على �أر�ض نُقد�سها
طال البالء وهذا البغي مل يحدِ
جنوب (لبنان) ي�شقى من جرائمهم
ُ
وكم �أ�ص ْيبت قرى اجلوالن من نكدِ
ال�شر � ٌ
أ�صل يف طبيعتهم
ك�أمنا ُ
من عهدِ عي�سى ويبقى الأ�صل للأبدِ
تلك الأماكن ما زالتْ حما�صر ًة
من الطواغيت من �أعدائها ُ
اجلد ِد
فكل طلقة نا ٍر من بنادقهم
تن�صب يف كبدي
تكا ُد �أ�صدا�ؤها
ُ
ٌ
أر�ض � ٌ
وتفتدي ال َ
غ�ضارفة
أ�شبال
ٌ
زهرات كالربيع ندي
ك�أنهم
ملا ر�أوا جمل�س ًا للأمن �أنكرهم
كانوا الفداء وب� َأ�س
الثائر النّجدِ
ِ
�شحم
يجابهون ر�صا�ص الغد ِر يف ٍ
جمر من تربةِ البلدِ
�سالحهم ٌ
وت�س�أل الأم عن �أبنائها جذع ًا
ما بني
م�ست�شهد يح�ض و ُمفتقدِ
ٍ
ن�صيب يف �إبادتهم
ولل�سجون
ٌ
ُ
واملوت يطبقُ يف الأحياء كالز ّر ِد
أنكر يف قومي حم ّيتهم
�أكا ُد � ُ
جند ومن ُح ُ�شدِ
ما يف العروبةِ من ٍ

شعر

ربى «احلمدان» تو�أ ُمها ..ف�ؤادي
أمعن يا �صبا ..بردى مالمي
ف� ْ
العمر� ..شجو ًا
لكم �أترعتُ منها
َ
طيب الكال ِم
ح�سرتي
..
دَ
فهدهَ
ُ
احلب ....نخب ًا
غدير
وكم وافى
ِّ
ُ
ُ
َ
الريق من بعدِ ال�صيام
يبل
َ
رو�ضة .اخلالنِ � ..ضمي
ق�صد ُت ِك.
يتامى الربع يف دا ِر الوئا ِم
ُي�شر ُدين ..الهيا ُم ول�ستُ �أدري
طوق اخلزا ِم
ب�أين �ألو ُذ ..من ِ
أ�سرين..
بق�صر الكر ِم ..خودٌ
ِ
وت� ُ
أق�سم باليمني على الغرا ِم
ف� ُ
� ُ
أخال احل�سنَ ير� ُأف ..باملعنّى
�شيم الكرا ِم
و�أنَ العف َو ْ
من ِ
العتم �سا ٍر
ويهدي يف دجا ِة
ِ
زينب واملقا ِم
	�إىل ..عتباتِ
ِ
ُ
نرج�س ومدا ُه غا ٌر
ترابك..
ٌ
ت� َ
ألق كال�سنا يف كلِ ها ِم
حباكُ ..
اهلل ..ر�ضوان ًا ..وعلم ًا
و�أنتَ � ....أحقُ يا �أ َم احل�سا ِم
َ
عز..
وق َل ِ
وتاجٍ ..
دك الو�سا َم َ
ٌ
ٌ
ري الأنا ِم
كماة..
�صفوة ..خ ُ
الع�صر عد ًال
اخلطاب �أزهى
فذا
ُ
َ
ُ
نهج الإما ِم
وف�صل خطابهِ ُ

ني جندٌ
ومنك ال�صيدُ يف حط ِ
قد�س ال�سال ِم
	�أقامو العيدَ يف ِ
َ
الرايات عادتْ
أملح
ك�أينُ � ..
ل�ساح الأ�شرفيةِ مع ه�شا ِم
ِ
أ�سمع ..ها� ..سرى احلمدانُ نور ًا
و� ُ
امل�ضارب واخليا ِم
على� ...أهلِ
ِ
الربيع ُ
يطيب هنا
فكل ..بانٍ
ُ
ُ
ُّ
الن�سيم مع اليما ِم
يرف به
ُ
ملهم َ
كل غا ٍو
ووج ُه ِك وهو ُ
م�سك اخلتا ِم
ميدُ
من ِ
النظم ْ
َ
َ
َ
�سبيل احلي ..ردي
ق�صدتك يا
َ
رغم ..اخل�صا ِم
عن
ال�شمل
وملي
ِ
وغيثي ً
قلب عانٍ
لهفة يف ِ
من �أماليدِ  ..القوا ِم
رب َح ْ
ت ّ
ر�أيت ُِك يف هزي ِع الليلِ  ..ترمي
ثوب الدجى بد َر التما ِم
على ِ
رياك ...ك�أ�س ًا
هبي الندمانَ من ِ
خمر ُه مزنُ الرها ِم
يعطّ ُرَ ..
ٌ
�سالف
يناد ُم .غ�صتي ..منهُ ..
فتزهو ..مهجتي بعد الآوا ِم
العمر ..ذا ٍو
خريف
�أعو ُد ِك يف
ِ
ِ
ر�ضاك يا �أختَ ال�شا ِم
أروم..
ِ
	� ُ
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شدة العطش.
األوامّ :

ال�شهيد
•�أنطون عازر
القلم
ذه���ب ع��ل��ى ال��ق��رط��ا���س ق��د خ��ط
ٌ
ْ

وامل���ج���د ا����س���م َ
ر���س��م
���ك ف����وق ه��ام��ت��ه
ْ

وال�����ش��م�����س غ���طّ ���تْ وج��ه��ه��ا ب��و���ش��اح��ه��ا

�إذ ����ش��� ّع ن�����ورك ب��ال��ك��رام��ة وال�����ش��م ْ��م

َ
دم�����اك ع��ل��ى ال��ث�رى ف��ت��ع��طّ ��رتْ
ن���زف���تْ

� ُ
أر�����ض ال��ط��ه��ارة حينما ام��ت��زج��تْ ِب���دَ ْم

وت
�������ش���رب���تْ م��ن��ه��ا ال����زه����ور ف���أن��ب��ت��تْ
ّ
َ
م���ن���ك من����ا ك����رمي���� ًا ���ش��اخم�� ًا
وال���ق���م���ح

���م
ل���وح���ات ع���� ٍّز ك��لّ��ه��ا عِ ٌ
��ب��ر ِ ...ح��� َك ْ
ف��������إذا ب����ه رم�����ز ال����ك����رام����ة وال����ك����ر ْم

ل�����ش��ه��ي��دن��ا ف���خ���ر ال���رج���ول���ة وال���وف���ا

�أب���ل���ى وم��وق��ف��ه م���ع الأع�������داء ح�����س ْ��م

وط���ئ���ت م���ي���ادي���ن ال����وغ����ى �أق����دام����ه

خ���ط���وات���ه ُوث����ق����ى وم�����ا ز ّل�������تْ ق����د ْم

ٌ
م���������وت ف�������س���لّ���م �أم�������ره
م������ا راع���������ه

���م
ّ
ل�����ل�����رب ب�����ارئ�����ه ول����ل����ح����قّ اح���ت���ك ْ

واىل ج���ن���ان اخل���ل���د ف���ا����ض���تْ روح���ه

أمم
ف��م��ن ارت��ق��ائ��ك ل��ل��ع��ل��ى ارت���ق���ت ال ْ

ِ���س��ف��ر اخل���ل���ود ب��ط��ي��ب ذك�����رك م��ف��ع ٌ��م

م����ن ب���ع���د م����ا ُل����فّ����تْ رف����ات����ك ب��ال��ع��ل��م

امل�������وت ال ي���ث���ن���ي ال����ع����زائ����م ع��ن��دن��ا

وجن����وب ق��ل��ب ال���ن���ار ال ن��خ َ
�����ش احل��م ْ��م

�آب��������ا�ؤن��������ا �أج��������دادن��������ا �أ����س�ل�اف���ن���ا

ق���د ر� ّ���س���خ���وا ف��ي��ن��ا امل����ب����ادئ وال��ق��ي��م

وجت�����������ذّ َر الإي�������ث�������ار يف �أع���م���اق���ن���ا

ومن����ا ب��ن��ا م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة م���ن قِ �����دَ ْم

�أع������دا�ؤن������ا ُق���ط���ع���تْ ن���ي���اط ق��ل��وب��ه��م

ح�ي�ن ا���س��ت��ف��اق احل����قّ وامل�����وت اح��ت��د ْم

���م
ورج���ال���ن���ا وع������دوا و�أوف��������وا وع���ده ْ

واق��ت��ح��م
وال����ك����لّ يف امل����ي����دان ه���اج���م
ْ

������س�����اروا وولّ���������وا ل���ل���ح���ي���اة ظ��ه��وره��م

ورم��������وا م���ف���ات���ي���ح احل����ي����اة ب��ل�ا ن����د ْم

ك���ت���ب���وا م�لاح��م��ه��م ب��ق��ط��ر دم���اءه���م

ف��ت��ق��دّ ���س��تْ �أرواح�����ه�����م ومن�����تْ ���ش�� َي ْ��م

ن�����اداه�����م
ل����� ّب�����وا ن��������داء احل��������قّ �إذ
ُ

الق�سم
���م �أق�����س��م��وا ل�� ّب��وا
ْ
ولأج����ل م��ا ه ْ

م���ا ����س���اوم���وا �أو ه����ادن����وا �أو راه���ن���وا

...ن���ع���م
ك��ل��م��ات��ه��م ب���احل���قّ ق���ال���وه���ا
ْ
ْ

ورب ال����ك����ون ي����ا �أب���ط���ال���ن���ا
ق�������س���م��� ًا ّ
���ج ٌ
���ل
ل���ف���ظ ال�����ش��ه��ي��د م����ق����دّ � ٌ����س وم���ب ّ

��م
��م ج��ل�ال ال��ع��ي�����ش ب��ال��ع��زّ اتّ�����س ْ
م��ن��ك ْ
راق حم��ت�ر ْم
واال�����س����م م���ن���ذ ال����ب����دء ٍ

أرواح ���س��ي��ب��ق��ى ذك���ره���ا
ط����وب����ى ل ٍ

وال��ق��م��م
����س���ام وم�����س��ك��ن��ه��ا الأع�������ايل
ٍ
ْ

•�أحمد بوب�س

والفـداء
يا عهـدُ يا �أ َّم البطولـة
ْ
ابتـداء
من �أين �أبـد�أ �أنتِ للمجـدِ
ْ
جائـر
مـن وقفـتِ �أما َم غـ ٍّر
يا ْ
ٍ
إباء
كالطو ِد كنتِ كما يريدُ ِ
لك ال ْ
مـتـقـهـقـر
ودف ْعتِـهِ ...ف�إذا بـه
ُ
اجلبناء
و�صرخت فاهتزت قلوب
ْ
ٌ
يانـع
عـمر ٍ
ريعانـة ...فـي ِ
ورد ٍ
ٌ
ال�سماء
إليك من
و�شجاعة هبطتْ � ِ
ْ
َ
عـرك الزمانُ قنا َتها
خن�سـاء ..ما
ُ
َ
ال�ضياء
دياجينا
على
ا�سـتفاق
إال
�
ْ
َ
القد�س اجلريحةِ �أب�شري
خولة
يا
ِ
البغـاء
ؤخـر ُه
ال�صـبح � ٍآت ْ
ُ
لـن ي� ُ
ْ
ً
�صف�صـافـة
ِهم
وقفـي �أما َم ق�ضـات ْ
ً
�أو ً
كربياء
�شـعلة ..من
نخلة� ..أو
ْ
ِّ
بالـذل ي�ســكنُ روحنا
ال ت�أبهـي
ال�ضـعفاء
ؤو�س
فلطاملا �أحنى الر� َ
ْ
ها �أمتـي� ...أغـفتْ علـى �أ�شالئها
ُ
�ســواء
واملـوت
حتى ك�أنّا نحـنُ
ْ
ال ت�ســمعي منا ..فنحـنُ حكاية
ٌ
وافرتاء
مرتعـة ...بزو ٍر
جوفاء
ُ
ْ
أ�شر وحا�ضرنا انتهى
تاريخنا � ٌ
وكالمـنا ٌ
ورياء
لغـط ..وزو ٌر..
ْ
ٌ
�سـفا�سـف
ال ت�أخذي عـنا فنحنُ
الدماء
ت�ســتعر
بلْ علمينا كـيف
ُ
ْ
الظلـم ...كـيف نر ُّد ُه
بل علمينا
َ
أقـوياء
بلْ علـمينا كـيف نغــدو �
ْ
لظلـمهم
�أنا ال �ألــوم املعـتـدينَ
ْ
أ�شقياء
�شـيم العتاة ال
فالظلم من ِ
ْ
لكن� ...ألـو ُم امل�ســتك َ
ني لذلـهِ
ْ
ال�ضـعفاء
لكن �ألو ُم اخلانعـنيَ..
ْ
ْ
َ
ال�ضعيف جبينُهُ دون الرثى
�إنّ
فليـ�س يدركـهُ
العناء
القوي
�أما
َّ
َ
ْ
�أيناك يا ..يا ابن الوليد و�أين ما
اجلبناء
قد قلتَ ال نامتْ عيونُ
ْ
ها �أمتي ...نامتْ على بلوائها
اجلبناء
يا خالدٌ  ...نامتْ عيونُ
ْ

قصة
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�شرفة

حدث ذاتَ زمن
• �أمين احل�سن
بعدما و�ضعتُ
لق�صتي
ِ
اللم�سات الأخ�ير َة ّ
ُ
الكلمات تختنقُ من تلك ال�سال�سل
�شعرت �أنَّ
ِ
ا َّلتي قيد ُتها بها.
أح��ر َره��ا قلي ًال ،ف�أمعنتُ
طلبتْ منِّي �أن � ِّ
ُ
ال�شاحبة وجدتها تتخ َّبط،
النظر يف �سطوري
ِ
َ
ٌ
ٌ
هواء هذ ِه
ثقيل
«نعم
:
رهيب
قلق
ويك�سوها
ٌ
ُ
النا�س الباردةِ»،
احلب من قلوب
الأي��ا َم ،وقد اختفى
ِ
ُّ
ق�صتي يف ُد ْرج مكتبتي.
ف�أودعتُ َّ
� ُ
��دب ،ف����أراين كلَّما
أق��ف �أم���ا َم م��ر�آت��ي امل�صابة ب��احل ِ
حدَّ ْقتُ
غريبة ،و�أنا �ألب�س ال�سواد
حركات
يف
أرق�ص
�
بها
ٍ
ٍ
ُ
أخرج ل�شراء علبة �سجائر �أجنب َّية .لكن
القامت ،لذلك � ُ
ما �إن فتحتُ
الباب حتَّى ر�أيتُ اجلريانَ يتقافزون على
َ
عارمة...
الأدراج يف ه�ستري َّية
ٍ
َ
ُ
اليافعة.
ابنة
يراق�ص
ز
العجو
زوج جارتنا
اجلريانِ
ُ
ُ
ُ
ميوعة
تعلك اللبانَ يف
�أ ُّم نرج�س ،ال�س ِّيدة الوقور ُ،
ٍ
وا�ضحة.
ُ
تنظ ُف �أم��ا َم ّ
امل�ستخدمة ا َّلتي ِّ
ال�شقق تنتعل
حتَّى
ً
ً
ُ
حذاء زهر َّيا المعا ،وتت�أ َّبط حمفظة �إيطال َّية فاخرة
ً
ماركة فيتون ،وهي ت�شطف �أدراج البناية ،بينما ابنتي،
ُ
ذات ال�سنوات اخلم�س ،تنهرين �أن � َّ
أكف عن الت�صفيق
للقذائف املنهمرة من ال�سماء مثل املطر ،ف�أنتبه لنف�سي،
��دي با�ستغراب :مازالتا ت�صفقان ،م َع
ثم �أنظر �إىل ي َّ
َّ
�أنَّ �إحداهما حتمل �أ�صي�ص ًا ،فيه ت��راب ناعم �أحمر،
والأخرى َ
�شتلة يا�سمني �أبي�ض.
أرقب امل�شهدَ عن
�صحن
جل�ستُ القرف�صاء على
ِ
الدرجُ � ،
ِ
الكالب ال�ضخمة،
كثب ،فم َّرت بجانبي جمموعة من
ٍ
ِ
أ�صوات
تنبح ب�
قطط
ب�ضع
تالحقها
ب�صخب،
متوء
وهي
ٍ
ٍ
ُ
ُ
تدحرج من الأعلى ج�سدُ رجلٍ  ،يكا ُد ُ
ميوت
ناعمة ،وقد
ٍ
َ
ال�ضحك ،وهو ي�ستجدي املا َّرة �أن ي�أخذوا منه َ
رزمة
من
ِ
دوالرات ،متلأ جيو َبهُ املنتفخة.
ٍ
أ�صي�ص ال��ورود،
�
ابنتي،
عيني
النعا�س
ملأ
فدخلتْ
َ
ُ
وراحت ُّ
الع�شب الأخ�ضر من
عميق ،يغطيها
نوم
ٍ
تغط يف ٍ
ُ
ِّ
كل اجلهات.
�أ َّم�����ا ���س��ع��ي��دٌ � ،صاحب
ال���ب���ق���ال���ي���ة ال���ك���ب�ي�رة،
�ضخم ُ
اجل�� َّث��ة واملنكبني،
ُ
ري �إىل البعيد
ف��راح يط ُ
ورق ،وهو
بجناحني من ٍ
يقول يل:
ري
 عندما ي��وج��دُ كث ٌُ
�ضوء
ألتحف
من الظالم �
َ
بالد،
جنمة ،و�أح ِّلق �إىل ٍ
ٍ
لي�س فيها حرب جمنونة.
 و�أي��ن هذه البالد ،يا�سعيد؟
 يف اجلن َُّة طبع ًا.يدعوين للذهاب معه،
ف�أعتذر بلباقتي املعهودة:
ق��ا���ص��ة �أك����ر ُه
 �أن����اَّ
االب���ت���ع���اد ع���ن وط��ن��ي،
ع���ن���دي �أ����ش���ي���اء ك��ث�يرة
�أجن���زه���ا ،ل��ذل��ك �أُج�� ِّم��ل
ال��������واق��������ع احل�����زي�����ن
بالفانتازيا امل�ضحكة.
 وع���ن م���اذا تتحدَّ ثالق�صة ا َّل��ت��ي تكتبينها
َّ
الآنَ ؟
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• �سمر املحمد
 عن مالئكة الأر�ض يف رو�ضة الزهور ،ا َّلذين�سقطت عليهم قذيفة ملعونة ،و�أر�سلت �أرواحهم
لرتقد حتت الرتاب.
فج�أ ًة َ
�ضخم من البناية املقابلة،
هبط جدا ٌر
ٌ
فتناثر الغبا ُر يف ِّ
كل الأنحاء.
َ
ُ
�صرخات ال�ضحايا بينما �أخ��ذ الأوال ُد يف
تتعاىل
بنايتنا يطلقون �ضحكاتهم ب�سرو ٍر منقطع النظري ،وهم
يرتا�شقون بكرات الثلج ا َّل��ذي انهمر ب��د ًال من الغبار
الناجت عن االنفجار امل��ري��ع ،و�أط��ل��ق ح��ار� ُ��س البناية
�صفار َتهُ الطفول َّية ،وهو يل�صق �صورة �سفينة تغرق يف
ثم قال
البحر البعيد ،حولها �أج�ساد طافية ،ت�ستغيثَّ .
ب�صوت � ّ
أج�ش:
ٍ
ترحموا على �سعيد ،كان رج ًال حم َّب ًا للخري.
 َّفي�أتي ٌ
ل�ص ًا غري ظريف».
�صوت من القريب «بل كان َّ
ُ
�صوت املو�سيقا
عندئذ عاود اجلميع الرق�ص ،وملأ
ٍ
ث��م ت�صاعدت ال�ضو�ضاء
ال�صاخب الأج����واء ك��لَّ��ه��اَّ ،
الب�شر َّية كاملعتاد ،وك��ان البخو ُر ميلأ اجل�� َّو العا َّم .يف
هذه الأثناء انبعثت �صيحة خميفة من ذلك الرجل
ا َّلذي يتدحرج على الدرج ،وتت�ساقط رزم الدوالرات من
ربح ،ف�صا َر
جيوبه� ،إذ بد�أتْ �أربع
ٍ
ن�سوة ي�ضربنه ب�شكل م ِّ
كبرية ،وهو يقهقه �ضاحك ًا:
وجههُ �أ�شبه بح َّب ٍة بندورة
ٍ
ُ
البطل ،ف�أينَ ك� ُأ�س الفائز الأ َّول؟
 �أنا هو�أح�س�ستُ
مباغتة على ر�أ�سي ،ف�إذا �أنا �أمام
ب�ضربة
ٍ
ٍ
ق�صتي ال�شاحبة (مل تكن
ُد ْرج مكتبتي� ،أت�أ َّم ُل �سطور َّ
طائر �أ�سطوري
غابر حني كتبتها بري�شة ٍ
زمن ٍ
كذلك منذ ٍ
عجيب يف �ألوان زاهية جميلة ،وحتَّى الآن ال �أدري من
ٍ
�أين جاءها هذا ال�سواد القامت املقزِّ ز).
ثم ت�س�ألني:
ترمقُني مر�آتي املحدَّ بةَّ ،
ملاذا تريدين �شراء علبة �سجائر �أجنبية؟ و�أنت ال
تدخنني؟
ف�أراين � ُ
أنفث الدخان من فتحتي �أذينَّ.
ُ
�أح�������اول زر َع �شتلة
اليا�سمني ا َّلتي بني يدي.
ال �أج��دُ الأ�صي�ص ا َّل��ذي
ملأته بالرتاب الأحمر
أم�سح
ال��ن��اع ِ��م .ف��رح��تُ � ُ
�شعر ابنتي الأخ�ضر
على ِ
ً
َ
الع�شب متاما ،وقلبي
مثل
ِ
يقطر حزن ًا عليها“ :ما
ُ
�أجملها مثل النقطة يف
امل�صحف� ،أرى يف عينيها
ُ
ترك�ض
نور النهار» .ها هي
الآن يف ب���راري ال�سماءِ
بينما ك��ان��ت تنتظرها
امل��روج الف�سيحة يف دنيا
الأطفال الوادعة ،حيث
ك��ان��ت ت����داوم يف رو���ض��ة
الزهور.
ب���غ���ت���ة ت���ت�������س���اق���ط
دموعي ،بال �إرادة منِّي،
ت�ساقط امل��ط��ر الغزير،
ق�صتي ا َّلتي
و�أخ�شى على َّ
عنونتها «حدث ذات زمن»
�أن تغرقها الدموع.

عرب �شا�شة حممولها  ..ت�أملت ر�سالته
الأخرية لها( :بغيبتك نزل ال�شتي ..قومي
اطلعي َ ..عالبال) كانت ت�شتاقه وتتمنى
�أن يعود �إىل بيته  ..بعد غياب موجع دام
لأي��ام طويلة ..وه��و �إن عاد ..تبعث احلياة يف تفا�صيل
البيت كلها ..ت�ستيقظ ال�ستائر ..وتهلل الورود يف �أ�ص�صها
..ويبث الكناري لواعجه ل�سيد غادره من دون وداع ..لكنه لن
يعود ..و�ضعها �أمام خيار �صعب ..ورحل ..قال �إن عليها ان
حتتفظ باجلنني الذي بد�أ يكرب يف �أح�شائها� ,أو �سيتخلى عنها
للأبد �إن فكرت يف التخل�ص منه ..لكنها ال تريد �أطفا ًال الآن
وهي يف �سنواتها اجلامعية الأوىل �..أرادت �أن تكمل درا�ستها
..ثم تنجب له ما �شاء من الأبناء �..أما اتفقا على ذلك قبل
ال���زواج؟ كانت تق�ضي �أوقاتها يف غيابه جال�سة يف �شرفة
البيت وحتاول التغلب على �شعورها بالغثيان ..هذه �أعرا�ض
طبيعية ت�صيب املر�أة يف بداية حملها ..يف ال�شرفة املقابلة
اعتادت ر�ؤي��ة ام��ر�أة �سكنت احلي منذ فرتة ق�صرية ..كانت
دائمة االن�شغال ب�أعمال يومية ال تنتهي ..تراها تن�شر قطع
الغ�سيل لأطفال �صغار ..تعد لهم الطعام ..ت��وزع الأطباق
والك�ؤو�س على طاولة تو�سطت تلك ال�شرفة ..تراقبها وهي
ت�أتي باخل�ضار �أو جتل�س ل�ساعات طويلة على كر�سيها املعتاد
يف ال�شرفة املقابلة حتيك كنزات �صوفية ل�صغارها �..أال متل
هذه املر�أة من خدمة �أبنائها طوال اليوم ؟ ولكن ملاذا ال يحدث
ال�صغار �ضجة يف ذلك البيت ..ملاذا مل ترهم حتى الآن ومل
تتعرف على وجوههم!!..
يف �صباح اليوم التايل كانت امل���ر�أة قد وزع��ت ال�صحون
كعادتها ..و�سكبت ال�شاي يف الك�ؤو�س وجل�ست تتناول طعامها
..وحيدة !!..ال �أوالد يعي�شون يف ذلك البيت ..ت�أكدت من
ذل��ك ..ومل جتد تف�سري ًا للت�صرفات الغريبة لتلك امل��ر�أة
،فقررت �أن تزورها يف بيتها ..
حني دخلت ..كانت �صور خلم�سة �أوالد قد زينت جدران
البيت ..بدا املكان كئيب ًا �..شاحب ًا تق�صدت �أن ت�س�ألها عن
�أبنائها ..فدخلت املر�أة يف نوبة من البكاء املرير ..قالت �إنها
�سكنت يف حلب ..وعانت ق�سوة احلياة هناك و�شظف العي�ش
..وعا�شت امل��وت والرعب والأمل حلظة بلحظة ..ويف يوم
غادرت منزلها لتبتاع حاجيات �ضرورية لها ..
و�أو�صت �أبناءها بعدم مغادرة املنزل ..تعلق �أ�صغرهم بها
..فطلبت منه �أن ير�سم �أ�شياء يحبها ..لكن يد ًا غادرة بط�شت
بهم .قذيفة �أخذتهم كلهم ..اخلم�سة ..دفعة واحدة ..يومها
�..أهالت �سوادها عليها ..وهامت يف املدينة كاملجنونة ..غطى
امل�شيعون وجوههم وهي متزق ثيابها ..ثم حملت ما تبقى من
منزلها و�صور �أبنائها  ..وثيابهم التي مل يربد عطرها بعد
..وجاءت لت�سكن يف هذه املدينة الآمنة ..وهي حتاول يف كل
يوم �إحياء ذكراهم من جديد ..ك�أنهم يعي�شون معها ..تغ�سل
ثيابهم ..تعد لهم الطعام ..تودعهم �إىل مدار�سهم – يف نهاية
حديثها جاءت بدفرت للر�سم كان �أ�صغرهم قد ر�سم بندقية
مل تكتمل ..قبل رحيله بلحظات ..غادرت املر�أة بيت جارتها
اجلديدة ..وهي تردد :بالدي� ..إذا �أنت على نوب قلبي على
نوب.
ِ
وك�أن غ�شاوة �أزيحت عن عينيها ..كيف حتاول قتل طفل
حي ب��د�أ ينمو يف �أح�شائها وحت��اول �أم ثكلى �إحياء �أطفال
قتلوا ..بعد �أ�شهر هجرت امل��ر�أة املفجوعة املكان �أما هي..
فر�أت يف ال�شرفة املهجورة� ..أغرب ما ميكن للمرء �أن يراه..
ر�أت �أ�صغر الأبناء ير�سم على دفرته املمزق ..بندقية بد�أت
تكتمل ..وكان ال�صغري ..مفعم ًا باحلياة !!!
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حفيدي �سكر

•د .رميه اخلاين
حبيب الروح قلبي فيك قد ُفلتا
َ
َ
وجهك ما قلبي له التفتا
وغري
عمري وطِ ُ
رت على �أعتاب خطوته
يدق بابي يوما فيك ما �سكتا
فيهِ اجلمال �سقاين �أحريف فغدتْ
فوق النجوم �إذا كفاّك قد �سقتا
َوعـَدْ َت �أن نلتقي يف عمق ماجدةٍ
الروح هل توفينه ومتى ؟
فقالتْ
ُ
�أقدارنا كتبتْ �أن نلتقي ف�إذا
حان اللقاء �أرى الأقدا َر قد �صغتا
احلب �أن يبقى يعذبنا؟
هل حكمة
ِّ
كفي و قد ن�أتا
�إذ بات كفـّاك عن ّ
َ
املحراب هللتا
وروحك يف
روحي
ِ
وحول وجهك َقد طارتْ وقد �س َعتا
ُ
لوعتهُ
جددت َعمري� ،إذ
كابدت َ
ُ
كابدت حتى متى؟
هل ينفع ال�صرب؟� ،إذ
ُ
واجلدات روعته
َجدٌ وجدٌ ،
�ص ِّور رجاء ً ،قد جاءت ثلوجي �شتا
ٌ
ُ
معرفة
واخلاالت
واخلال والعم
ب�سمع ،قد �أو�شكتَ تغدو فتى..
جد يل
ٍ
َ
بقربك قبل البدء يا�أمال
�إين
َ
وعتا
وفيك عيناي قد فتّحت وقد َ
اليو ُم جاء ..وقلبي َ
فيك منتبه
وكل قلب �سوى قلبي به فلتا
عيناك تلهمني حريف وت�سكبني
فوق ال�سطور  ،لنار ال�شوق قد �شكتا
َ
عيناك جتعلني �أبكي لتعزفني
لوالك �أ ْذنايَ مل ت�سمع وما بكتا
ان�شراح �صدور الطري �إذ رق�صت
فيك
ُ
جنحا خيايل ،ولوال �أنت ما حبتا
كفاك  ،بعدا هروبي َ
َ
فيك يا ثمرا
القرب ما رمتا
هال يداك َ لنب�ض
ِ
ً
حتى �أكون ق�صيدا َ
�صادحة
فيك
ويكتب احلرف �شوقي فيك حني عتا
عينايَ �أُذهلتا من ح�سن م�شيته
َ
ح�سنك �سحرا مثل ما ر�أتا
يف مثل
َ
عيناك �ساقيتا �شهد �أذوب به
ومثل �شهدهما عيناي ما ا�ستقتا
عندي وتينان ما انفكا على ظم�أ
َ
خطوك مل ت�شرب وما ارتوتا
بغري
َ
فداك �أرى كفيك َمغرفتي
قلبي
ري وخط ُو احلب ما كبتا
حتى �أ�س ُ
َ
طيفك ي�أتيني في�سعدين
ما زال
فتنتُ َ
فيك ،و�أحيا فيه منذ �أتى
َ
ل�سانك حريف جاء مبتهال
ومن
وفيك عينايَ طول الوقتِ ما ج َفتا
الو ُّد تبلى على الأيام جدتُّه
َ
عيني ما بهتا
قربك يف
لكن
ّ
يو�سف حبيبي  ،جاد الرب ،خالقنا
فا�شكر �إلهك ،فالنعماء قد �سقتا

شعر
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ٍ
حرير ال�سنديان
من
�إلى ...ابن �سور ّيا الجنوب ..فل�سطين..
ال�شاعر خالد �أبو خالد

• غادة اليو�سف
قد �أ�شعل ال�سبع َ
ني قندي ًال
وتوهجتْ ..
ّ
ع�شرا
�سبعونَ جمزر ًة
ٌ
ع�شرة
مناف
ٍ
ب�شموعها
اللهفى ..
قد جاو َز ال�سبعنيْ..
من وجههِ املو�شو ِم
َ
الباب
فوق
ِ
ني
�شقّقهُ احلن ْ
من وعدِ البياد ِر
ليدين ْ
ِ
ّدوح
ل
ا
حمائم
ر
بانتظا
ِ
ِ
ِ
املهاجر
ِ
�سدمي
يف
الوقتْ
�سمراء
ع�شق كنعان ّي ٍة
ْ
من ِ
َ
َ
جرة الفقدانِ
متلأ ُ ّ
من
ْ
“ �سياّلة ال�ضهر”•
مل ُي َ
�شف ..
ٌ
طفل ..يناغي ..
احل�سونِ
ن ْهد َة ّ
يف �أح�ضان �أيكتهِ ال�شريد ِة

يف منايف القهر ..
والأمل املكابر
قد َ
�شاخ وجهُ الكونِ
مما �أثخنتْهُ يدُ املجازر
ّ
ٌ
ٌ
أوجاعهُ
�
..
ة
ي
فل�سطين
طفل
ُ
ّ
مازال يهز�أ بال�سجلّ
وبالدفاتر ...
واخلناجر
والع�ساكر
ٍّ
وبكل ما قد ل ّف َقتْهُ
من
اق
ال�سر
حناجر
ّ ِ ْ
ُ
عابر
ْ
وه ِم املَ ْ
ٌ
طفل ...يغنّي ...
ُ
اجلرح يف املنفى ..
منذ فا َر
ُ
ومل ُي ْ�ش َف ..
ُ
ويوا�صل الإن�شا َد
ترتي ًال ..
وع�صف ًا
ْ
الريح
يف ق�صائد من �صهيلِ
ِ
يحملها ..
امل�صب
�إىل حيث
ُّ
ُ
أ�شواق ..
وقبلة ال ِ
والأهواء..

ُّ
فيغط ر ي�ش َتهُ ب�أنفا�س ٍ
َت َن ّهدُ من َ�صبا بردى امل�سافر
يف �ضمري الكون
جرح ًا
�ضياء..
من
ْ
قد جاو َز ال�سبعنيْ..
من دم ِع الق�صيد ِة
عينا ُه ْ
والهوى.....
�شام ّي ٌة ٌ رغبا ُتهُ
اجلنوب
وهو ابنُ �سور ّيا
ْ
لب ..
عكّاز ُه ْق ٌ
متنا�سِ ٌج ..بحرير ِه
من �سنديانِ ال�صرب ِ
الهبوب
وجهِ
ْ
يف ْ
قد �أثخ َنتْهُ ..
غررتْ
لكنّها ما ّ
الدروب
طهر خطوتِهِ
يف ِ
ْ
و�إذا ُّ
حرير ُه
ي�شف
ُ
يهفو.....
نهد
�إىل ٍ
تدلىّ ..
من �سماءِ ترا ِبها ...
ْ
ُ
نبل احلرير ِ..

وهبني ع�شق ًا
• ر�شا معتز اخل�ضراء
كلما هم�س الليل بج�سدي

وهم ....

تذ ّوق ال�سهر مر احلكايا

ين�سج ال�سراب وال ي�سكنه

َ
تغرغره فاه الكون

تتعلق الآمال بخيط الن�صر

وابتلعت و�سائده اخلبايا

كلما هبت رياح ال�شوق

� ُّأي طعم لوجع اخليبة
فقد ه�ضم القلب
حجارة الوعد
وع�صارة احلب
فقدت مذاق ال�صدق
كل �أ�شكال الطفولة انتهكت
زوايا االختالف ت�شابهت
عدا م�ستقيما ي�سكن الذاكرة

هزت �شباك اخليانة
فتكرر الكذب
فوق �صرخات ال�صمت
رجل يف حمراب امر�أة
تو�ض�أ انتظارا
لقاء
�صلى ً
�سلم للهوى تكرارا

ينتظر التقاطع ...

لكنه �أخطا احلب

ال متا�س يلتم�س

ليخربها �أن الع�شق جائز

ال �أ�ضلع حتت�ضن

ردت عليه رداءه

عنكبوت هذا احللم

�أنّ الع�شق لي�س يل

هو ّي ُة ُ الأ�ضدا ِد
يحنو...
�إذ ْ ْ
ني ...
يل ْ

وهو املتنيْ....
ُ
ّنات
قابالت الوقتِ
ُم َتيق ٍ
قالت:
ني “
“�إنّهُ ..قد جاوز ال�سبع ْ
؟؟؟!!!
وتكا ُد حتتَ يبا�س ِ قِ ْ�شرتِهِ
ت� ُّؤج النا ُر
يف ملكوتِ ُخ ْ�ضرتهِ
فتنزاح الف�صولْ
ُ
يهتزُّ فيه ِّن...
اليقني ْ:
“هلْ جاو َز ال�سبعنيْ” ؟؟؟
..............
•�س ّيلة ال�ضهر هي بلدة
ال�شاعر يف فل�سطني املحتلّة

�صاح نب�ضك

•حممد ح�سن العلي
قلق
�صباح ِ
نب�ضك يف قلبي على ِ
ُ

فالح الوجدُ يف َّ
ال�ش َف ِق
�أورى حنين ًا َ
ُ
�صوتك يزجي � َ
�سو�سنة
ألف
وعزف
ِ
ٍ
َ
ُ
كالودق
البوح
�شفيف
يفي�ض عطر ًا
ِ
ِ
ولي�س �شعر ًا � ُ
وله
أقول ا ْل َي ْو َم من ٍ
َبلْ ُ
ورق
بع�ض قلبي الذي مي�شي على ِ
من �آهةِ احلرف تلقيني ،على قد ٍر
من البعا ِد فيدمي ن�أ ُيهُ حدقي
ُ
احللم �أيقظني
�شعر ِك هذا
�شالل ِ
ُ
َ
الغ�سق
�ساعة
�سحر
على
ِ
ِ
�ضفائر ٍ
قر� ُأت َو ْج َه ِك موا ًال ب�أوردتي
َ
يفق
طول
بروحي
غفا
العمر مل ِ
ِ
َ
ني حن ٌ
ني نحو �شرفتِها
يف اليا�سم ِ
ألف �س ٍّر لها ما َ
و� ُ
احلبق
زال يف
ِ
والبحر حذرين يوم ًا فقلت له
ُ
ما ُ
الغرق
عدت �أخ�شى على نف�سي من
ِ
ُ
�صهيل حرفك يغزو َّ
أمنلة
كل � ٍ
بال�سبق
�سواك يفو ُز ا ْل َي ْو َم
ومن
ِ
ِ

قصة
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احترقَ بالغياب!..

• فدوى حممد

•ناديا �إبراهيم
يف غرفته ال�صغرية ك��ان (�أب���و ح�سني
ال�شايط) يجل�س كتلة جامدة ال حول له
وال قوة ،ومن حوله ا�صطفت دالل القهوة
املرة وعلبة دخانه املزرك�شة بالف�سيف�ساء،
وخلفه يف زاوية الغرفة ،يرب�ض �صندوق
خ�شبي كبري ،ي�ؤرخ لزمن ذهبي عا�شه يوم
كان فدائي ًا يقاتل على �ضفاف نهر الأردن
وبعد رحيل زوجته (ع��ذاب) �أ�صبحت هذه
املقتنيات هي الأن�س وال�سلوان لوحدته ،يظل
ط��وال النهار ينظر �إليها ،يحادثها ويبثها
همومه ،كما لو �أنها �أوالده الذين تزوجوا
وتركوه وحيد ًا يعي�ش حياته ك�شبح يق�ص
عليها حكاياته التي ال تفارق خياله ،بعد �أن
�سلب الزمن منه العمر ،وكثري من الرغبات
امل�شتهاة ،فالقهوة التي يعتقها بنف�سه على
(وابور الغاز) ال�صغري هي عزا�ؤه الوحيد ،ال
يهد�أ له بال �إذا مل يغرقها ب�أنفا�سه ،وينت�شي
برائحتها ،وما �ألذها حني ت�صبح يف قمة في�ض
ذكريات ما�ضية ،تروي ظم�أ عط�شه ،ي�صبها
يف �إبريق من اخلزف املل ّون ،ويحت�سي ن�صفها
طوال النهار ،فهي تزيح غيوم الهم عن قلبه
وروح��ه حتى �صارت مبثابة �سلوك ًا يومي ًا ال
ي�ستطيع الإفالت منه ،فهي انعتاق الروح من
تعب اجل�سد ،حلظة ي�أتي �أحفاده ويتو�سدون
املكان حوله ،وي�أخذه احلديث عن ال�شاطر
ح�سن وحكاياته مع الغولة ،و�أبو احليجالن
وحديدان ،وي�ستمر يف �سرد احلكايات طوال
فرتة وجودهم ،حتى يهجع اجلميع ويناموا
مثل �سرب حمام ه��د�أ بعد ج��والن طويل يف
الف�ضاء!
مي��د ي��ده امل��ع��روق��ة �إىل مذياعه القدمي
ال���ذي حمله يف ع��ب��ه ي���وم م���أ���س��اة اللجوء
يحرك �إبرته نحو ال�شمال واليمني يقتفي
الأخبار التي تذكره بالوطن ،وميرر كفه على
�إحدى الإذاعات العربية لي�سمع �صوت �سيدة
الغناء العربي �أم كلثوم فهي وحدها من تهيج
م�شاعره ومعها ين�سى كل �شيء حوله ،من �أمل
ووجع ،وجوع .تع ّود االتكال على نف�سه فقد
كان يطبخ الطعام بنف�سه ،وال�سيما املجدرة
بالب�صل التي �أحبها منذ طفولته ،وكذلك
يقلي رقائق اخلبز التي ت�شتهيها نف�سه وحلظة
ي�شعر بهبوط عزميته ،وارتخاء ج�سده ب�سبب
مر�ض مفاجئ �أ ّ
مل به ينادي ب�صوت متك�سر
على كنته ال�سمراء (غريبه) التي ت�أتي �إليه
على عجل وهي تتعرث ب�أذيال ثوبها الطويل،
لتح�ضر له �صحن ًا من ال�شوربة ،و�أحيان ًا تتلك�أ
يف احل�ضور ب�سبب ان�شغالها بتدري�س �أطفالها
اخلم�سة ،بل رمبا تت�أخر عمداً!
منذ وفاة زوجته (عذاب) بات منطوي ًا على
نف�سه مثل كتاب من�سي ،ي�لازم غرفته على
مدى ال�ساعات ،يتذكر حما�سنها ويكيل اللوم
لأوالده الأربعة الذي ن�سوه يف زحمة �أ�شغالهم،
ومل يعد �أح���د منهم يتذكره �إال يف ف�ترات
م�ساء على �صوت كوكب ال�شرق،
الأعياد ،ينام
ً
ويغرق يف �سبات عميق ،عند منت�صف الليل
ت�أتيه زوجته (ع��ذاب) يف �أحالمه ،فيم�سك
كفها احلنون التي مت�سح عرقه ،وترقيه من
الأوج��اع ،يبوح لها ب�أ�سراره الدفينة ،يتلم�س
ع�صبتها اخلمرية ،وثوبها املخملي الطويل،
ويبكي �أمامها وحدته وقلة االهتمام التي
يبادله بها ابنه وزوجته فمالب�سه و�شرا�شفه،
وطراريح غرفته ،غدت نا�صلة اللون ،جتلب
له الآهات واحل�سرات ،وعندما ين�سحب فج�أة
طيفها من �أمامه ي�صرخ خلفها وعالمات املوت
ّ
تلف ج�سده ،فيلعن الوحدة وم�شاكل احلياة
التي تطفئ ج��ذوة ال��ود وت�ضعف الأ���ش��واق،
تطول نهاراته وطقو�س �سماع الأغاين ال�شجية
التي ت�شبه طقو�س ال��دروب التي تقوده �إىل
الطاحون للقاء احلبيب ولكن يت�أخر يف امليعاد
وال ي�أتي� ،صحيح �أن��ه جت��اوز ال�سبعني عام ًا
ور�سمت التجاعيد ظاللها على وجهه الأ�سمر

ق�ص�ص ق�صيرة

وعيناه تتقدان �شرر ًا بعد �أن علم بق�صة حبه
ل�سونيا �أو ما يقوله النا�س عن زواجه منها!
ـ انتبه ل�صالتك و�آخرتك يا �أبي!
ماذا �سيقول اجلريان والأحفاد.
ً
ل��ك��ن ال��ع��ج��وز ال���ذي ك���ان م�سرتخيا على
ط��راح��ت��ه ال��ب��ال��ي��ة ،ي��غ��رد م��ع ���ص��وت كوكب
ال�شرق مل ي��رد عليه بكلمة ،كما لو �أن��ه مل
ي�سمع �سوى �صدى �صوت بعيد ،ولي�س �صوت
ابنه (�إبراهيم) .تناول ب�أ�صابعه املرتع�شة
فنجان ًا من القهوة املرة ر�شفه ر�شفة واحدة،
و�أطلق �ضحكة عالية حمت كل املفردات التي
تدحرجت من فم ابنه �أمامه� ،أ�شعل لفافة من
التبغ ،وراح ميجها ب�شغف ،ووقف على عتبة
الباب ،يناظر قطة مرت �أمامه� ،أتعبها البحث
عن الطعام يف زواي��ا البيوت الهاجعة خلف
�أ�سرارها ،فبدا كل �شيء �أمامه �سحابة طيف
لي�س �إال!
هبت فج�أة ن�سمة هواء خفيفة دخلت قلبه،
وحملت معها رائحة �سونيا التي �أق�سمت �أمامه
�أنها لن تتخلى عنه ،و�أن��ه��ا �ستعي�ش عمرها
الآتي معه يف رحلة ا�ستقرار و�أمان ،ويف كنفه
كي يخرجها من غربتها ،لكنها مل حت�ضر ،مل
تعد ،فقد ت�أخرت ،اختفت مثل �شهقة طفل
حزين.
ن��ام��ت ال�شم�س خلف اجل��ب��ل ،ت��ع��زف حلن
ال��رح��ي��ل ،وال��ع��ج��وز ج��ائ��ع ينتظر �سونيا،
ليتناوال طعام الع�شاء م��ع�� ًا ،ال ي��دري كيف
حتولت �أحالمه �إىل رماد ،وحلت اللعنة عليه،
علم �أن (�إبراهيم) طردها وهددها
حلظة َ
بالقتل فيما لو عادت �إىل البيت فقد �س ّولت
نف�سه له الأم��ارة بال�سوء �أنها ام��ر�أة تتخفى
وراء مكرها ،رمبا تبدو مبالمح �سيدة متح�ضرة،
لكنها تخطط لت�ستويل على ما يدخره �أبوه
العجوز من مال يف �صندوقه املحرو�س بيقظته
الدائمة ،لتن�شل نف�سها من الفقر الذي الت�صق
بجلدها منذ غربتها احل��رب اللبنانية من
وطنها ،ثار جنون العجوز ،مل ي�ستطع ن�سيانها،
ويقتنع بحكمة القدر الذي وحده من ير�سم
�أق��دار الب�شر� ،صادق الع�صافري التي �أحبتها
�سونيا حني كانت تتقافز على �شباكه ،ودالل
قهوته ،و�أث��اث غرفته ،لكن وجه �سونيا ظل
يطل عليه يف �أحالمه فيزهر ب�ستان كرز يف
ف�ضاء ذاكرته ،حتى �إنه يف �أحد امل��رات �إثر
موجة حر �شديدة �أ�صابت ج�سده انتف�ض من
فرا�شه كامللدوغ ،و�صار ينادي �سونيا �سونيا..
لت�شرب معه القهوة امل���رة ،ويف غياب ول��ده
�إب��راه��ي��م يف العمل ،وزوج��ت��ه التي تغط يف
النوم� ،أ�شعل (وابور الغاز) وو�ضع فوقه دلة
القهوة النحا�سية وراح يهام�سها بفرح و�شغف،
حني هيء له �صوت نقرات على �شباكه املطل
على ال�شارع يخرتق ال��روح ،نه�ض يبحث عن
ال�����ص��دى متوج�س ًا مبجيئها ،فتعرث بطرف
جالبيته ،فاندلقت القهوة ال�ساخنة على
�ساقيه ،فانطف�أت فرحته ،وراح��ت احل��روق
تلتهمه ب�آالمها ال�شديدة .بقي ثالثة �أي��ام
بلياليها يهج�س ب�سونيا ،يناديها ،وبني مواجعه
خر وحيد ًا الفظ ًا �أنفا�سه
و�آالم��ه ونداءاته ّ
الأخرية.

الأج���رد ،لكن ال��روح املحبة للحياة ..تظلُّ
تدور يف فلك الأحالم والرغبات.
على غري هدى �سحبته نوبات الالوعي على
�صوت نقرات مفاجئة على الباب ،كان الغروب
يف �أوج��ه ،والعتمة طم�ست الأمكنة حوله،
نه�ض العجوز من فرا�شه البارد واندفع نحو
الباب يفتحه ،بعد �أن ي�أ�س من عدم املباالة
التي تلف �أرك���ان البيت من كنته و�أوالده���ا
ال�صغار ،فتحه بتوج�س� ،أجفله وجه امر�أة يف
العقد اخلم�سني تقريب ًا ،لها �شعر م�صبوغ باللون
الأ�شقر وج�سدها يدور يف حركة دائبة ،تفوح
من ج�سدها رائحة العطور الفرن�سية� ،س�ألته
ع��ن بيت ل�ل�إي��ج��ار ،مل يجبها ،فقط ابت�سم
بوجهها ،فهو رغم وجوده يف املخيم منذ فرتة
النزوح عن الوطن ،لكنه ال يعرف من املكان
�سوى �صوت الباعة املتجولني ،ووجوه �أطفال
املدار�س الذين ميرون �أمام باب غرفته ،فكل ما
كان يتطلبه البيت من م�ستلزمات كانت زوجته
(ع��ذاب) ت�أتي به ،حني طلبت منه ك�أ�س ًا من
املاء البارد ،خاطبته بعذوبة ،من دون كلفة،
كما لو �أنها تعرفه منذ �سنوات ف�أح�س ب�سكينة
وراحة ،افتقدها منذ وفاة زوجته ،نادى على
كنته (غريبه) التي رمت حولها ب�ضع قطع
من املالب�س كانت تقوم بكيها ،دعاها للدخول،
فقدم لها فنجان ًا من القهوة املرة ،من اللحظات
الأوىل �أثارت بحديثها العفوي ده�شته ،عرفته
بنف�سها ،وقالت �أمامه �إنها امر�أة لبنانية ا�سمها
�سونيا ،مقطوعة من �شجرة ال �سند لها �سوى
هجرتها احلرب ،ومات كل �أحبتها
اهلل ،فقد ّ
وت��و ّد لو ت�سرتيح من ال�شقاء وعناء البحث
عن م�أوى ي�سرتها ،فقد هدّ ها نزيف الوحدة
واحلزن ،تود لو تدفن املا�ضي ،وتعي�ش ف�صول
حياتها يف مكان بعيد عن الذكريات.
لكن العجوز (�أبو ح�سني ال�شايط) ،امل�سكون
بهاج�س ال��وح��دة ،ووح�شة الإه��م��ال وقلق
االحت�ضار املفاجئ ،وحني �أرخ��ى ر�أ�سه على
الو�سادة ،راح ير�سم لنف�سه �أحالم ًا ،متطره
مب���اء الأن�����س وال�����دفء ،و�أدرك ب��وج��وده��ا
�أن النهايات القادمة ال قيمة لها م��ن دون
�أنثى متنحه حبها واهتمامها ،وترتق ثيابه
وتغ�سلها ،ملا ال تكون هذه املر�أة هي ال�ست بدور
التي تزيح غيوم الأرق التي اعرت�ضت منامه يف
�ساعات النهار والليل ،وتزيح جليد حياته ،بني
ليلة و�ضحاها ،غرق العجوز يف عيني �سونيا
التي غادرته واعدة �إياه بالعودة ثانية! لكنه
�أخلى لها غرفة يف بيته� ،سكنت ،فيما بعد ،فيها
و�إليها .فغدا انتظاره ملجيئها �أطول من �صربه،
غفل عن طقو�س �صالته ،وعبادته ،وحتول
جم��رى حياته �إىل �ساعات انتظار ،وراح��ت
�سونيا ت�تردد عليه ،ت�أتيه بهدايا �صغرية
ين�س ي��وم جلبت له الراحة
ت�سره ،فهو مل َ
وراحت تناوله قطع ًا منها بيدها البي�ضاء! مع
الأيام غدا حلم الراحة عالق ًا بني �أ�ضرا�سه،
ي�شعره بالبهجة وال�سرور ،وحني تتخلف عن
املجيء ،ي�صبح كل ما ي��راه يف غرفته جمرد
�أ�شباح بال ظل ،مل يعد ي�أكل الطعام اللذيذ
ويرتدي املالب�س النظيفة �سوى من يديها ،فهل
تزوجها� ،أو �أن الآخرين ظنوا ذلك! حتى �إنها
هم�ست له يف �أحد الأعياد:
ـ �س�أبقى �إىل جانبك م��دى العمر ،لتنعم
بحياة مريحة.
�أحبها العجوز وانت�شت �أيامه بالأمل،
رد عليها وهو يح�ضن وم�ض عينيها،
ـ �أنت �أجمل خملوقة �أ�سعدت حياتي!
�أم��ام��ه ،ب��اح��ت �سونيا بتفا�صيل ما�ضيها
وحا�ضرها ،و�أخ�برت��ه بعدد ال��رج��ال
الذين مالحظة:
ركعوا �أمام جمالها ،ولكنها مل حتب �سوى رجل
يف �أثناء نقل جثمانه �إىل املقربة ،ت�سللت يد خفية
واحد� ،سافر وابتلعه البحر يف احلرب.
تبحث يف �صندوق ذكرياته عن الذهب واملال ،لكنها
•••
يف م�ساءٍ ي�ضج بال�صراخ والعقاب وقف ابنه مل جتد �سوى بدلة ع�سكرية ،وبندقية رو�سية وحذاء
(�إبراهيم) على عتبة باب غرفته وق��ال له ع�سكري يلمع مثل جوهرة!

العرافة

عمري �آالف ال�سنني كتلك العرافة التي
خرجت �أبحث عنها يف يوم عا�صف لتقر�أ يل
طالعي
كانت بانتظاري تطهو يف قدرتها ما�ضي
وم�ستقبلي� .أخربتني �أن �أمي �سرقت غيمة
وو�ضعتها يف روحها فت�شكلت �أنا من برق ورعد
و�أع��ا���ص�ير .لقد غ�ضب �إل��ه ال�سماء على �أم��ي
فخرجت من روحها تتقاذفني رياح الأقدار
تلك الأب��خ��رة �أ���س��ك��رت��ن��ي� ،أع��ادت��ن��ي �إىل
حيواتي ال�سابقة وحني �أفقت كان املا�ضي ما زال
عالق ًا ب�أجفاين .
وحني نظرت يف مر�آتها وجدت �شمو�س ًا و�أقمار ًا
وبالد ًا بعيدة جميلة
ه��م�����س��ت يل ال��ع��راف��ة �أن ي���ا ب��ن��ة ال��ري��ح
والأمطار ..هد�أت العا�صفة ،وهناك على �ضفة
النهر مركب بانتظارك ليحملك �إىل تلك البالد
اجلميلة ،كيما تباركك ال�سماء.

عروج

يف ه���ذه الأودي������ة امل��ق��د���س��ة ب�����د�أت �أوىل
خطواتي ،مل �أتعلم الأبجدية بعد
مازلت �أحبو و�أتلعثم باحلروف.
ها�أنذا �أتعلم �أي�ض ًا امل�شي على حافة املنحدرات
�صعود ًا �إىل قمم اجلبال ،هناك حيث ت�شرق
ال�شم�س �شم�س الروح الهائمة فوق تلك القمم.
روحي تعانق ال�صخور والأ�شجار والأزهار
وتعرج مع الريح نحو ال�سموات البعيدة .

ت�أخرت كثري ًا

قيل �إنني:
كنت طفلة �صغرية جميلة �شديدة احل�سا�سية
جتاه كل �شيء ،كربت يف براري التيه على تلك
ال�صخور الرمادية،
هناك كنت �أمللم الزهور الربية لأ�صنع منها ما
�أج ّمل به عنقي ،ما كنت �أعلم �أنني مع كل زهرة
�أ�ضعها يف ذلك اخليط الطويل� ..أراكم خيباتي
خيبات تنتظرين على دروب حياتي الوعرة.
ويف ر�أ�سي ال�صغري تزاحمت الأ�سئلة املُ ّرة
كنت �أ�س�أل اهلل الكثري من الأ�سئلة مع كثري من
العتب ،ومل تعد الأجوبة �صاحلة لأنها ت�أخرت
كثرياً!

عد�..أدراجك!

ابت�سم يل القدر �أخ�يرا بعد �أن كان متجهما
عبو�س ًا ،بعد �أن ركلني ..كلما ر�آين!
�أوجعني كثريا لكني مل �أدعه ي�ستعذب �أنّاتي.
كنت كلما تعرثت نه�ضت ،ونف�ضت عني كل ما
علق بي من طني و�أ�شواك وكالم رجيم.
ط ّيبت جراحي بنف�سي وم�ضيت ال �ألتفت
�إليه ،متنيت كطفلة �شقية �أن �أم��د له ل�ساين
و�أخربه �أنه لن يهزمني
بعد ما ح ّملني ماال �أطيق� ،أيها الغام�ض كم
لهوت بي ك�أرجوحة
الآن �أعلمك �أنني هزمتك ب�صربي وعنادي.
عد �أدراجك خائبا ،مللم �أذيالك وارحل بعيداً.
ف���إن��ن��ي �أن��ت��ظ��ر ف��ج��ر ًا ج��دي��د ًا ت�شرق فيه
�شمو�سي ،فما زال يف الأفق �ألف �شم�س �آتية!
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املفكر جورج ّ
�صدقني ...ع�ضو جممع اللغة العربية
2010 – 1931

• عي�سى فتوح

ك���ان جم��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة بدم�شق ق��د انتخب
�صدقني ع�ضو ًا عام ً
ال يف املجمع،
الأ�ستاذ املفكر جورج ّ
يف  ،1990/11/24لي�شغل الكر�سي الذي �شغر بوفاة
�سلطة الأ�ستاذ الدكتور حممد كامل ع ّيـاد (1901
  ،)1986و���ص��دور امل��ر���س��وم رق��م ( )206تاريخ 1991/5/27باملوافقة على انتخابه.
ويف  1991/10/30ا�ستقبل املجمع الع�ضو اجلديد
يف جل�سة علنية عقدها يف بناء املجمع القدمي باملدر�سة
«العادلية» م�ساء الأربعاء يف  1990/10/30برئا�سة
الأ�ستاذ الدكتور �شاكر الفحام ( )2008 - 1921رئي�س
املجمع الذي رحب بال�سادة احلا�ضرين ،و�شكر لهم �شهودهم
�صدقني
هذا االحتفال الذي �أقامه املجمع ،وهن�أ الأ�ستاذ ّ
بثقة زمالئه املجمعيني به ،واختيارهم له زمي ً
ال كرمي ًا يعزّ ز
م�سريتهم يف حتقيق غايات املجمع و�أهدافه.
ث��م �أل��ق��ى الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور بديع الك�سم (- 1924
 )2000ع�ضو املجمع كلمته يف ا�ستقبال زميله اجلديد،
وهن�أه بالع�ضوية ،ون ّوه مبزاياه ُ
اخل ُلق ّية والعلمية ،وذكر
طرف ًا من �سريته.
•••
��ص��دق��ن��ي يف
ول���د الأ���س��ت��اذ امل��ف��كّ��ر ج���ورج ميخائيل � ّ
 1931/3/24يف بلدة «ال�سودا» مبحافظة طرطو�س،
وت��ل��ق��ى درا���س��ت��ه االب��ت��دائ��ي��ة يف ب��ل��دت��ه ،والإع���دادي���ة
والثانوية يف مدر�سة (الالييك) بطرطو�س ،حيث �أتقن
اللغات العربية والفرن�سية والإنكليزية ،وبعد �أن نال
�شهادة الدرا�سة الثانوية ،عمل يف التعليم ،باملدار�س
االبتدائية �سنتني ،ثم انت�سب �إىل املعهد العايل للمعلمني يف
جامعة دم�شق ،حيث در�س الفل�سفة والرتبية وعلم النف�س
على الأ�ستاذ الدكتور جميل �صليبا ()1976 - 1902
وبعد تخرجه د ّر�س الفل�سفة يف ثانويتي جول ج ّمال وابن
خلدون يف الالذقية ،ثم ُدعي لأداء خدمة العلم بني �سنتي
 ،1964 – 1962وملا �أُ ّ�س�س احتاد الكتّـاب العرب 1969
انتخب ع�ضو ًا يف مكتبه التنفيذي.
يف عام  1971انتُخب ع�ضو ًا يف القيادة القطرية ،ثم يف
القيادة القومية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي ،ويف عام
 1972ت�سلّم رئا�سة احتاد الكتّـاب العرب بدم�شق ،ويف عام
� 1973أ�صبح وزير ًا للإعالم.
ويف ع��ام  1975انتُخب م��رة ثانية ع�ضو ًا يف القيادة
القومية للحزب ،ورئي�س ًا للمجل�س الوطني لأن�صار ال�سلم،
ويف ع��ام  1977ع�ضو ًا يف هيئة رئا�سة جمل�س ال�سلم
العاملي..
تفرغ يف ال�سنوات الأخرية من حياته لكتابه تاريخ حزب
ّ
البعث العربي اال�شرتاكي ،وك��ان قد �شارك وهو �شاب يف
ن�شاط هذا احلزب ،وقا�سم رفاقه تبعاتهم وم�س�ؤولياتهم
احلزبية وانغم�س يف بحر ال�سيا�سة والفكر ال�سيا�سي،
وعني بهما
و�أحب يف الوقت نف�سه اللغة العربية و�آدابها ُ
كل العناية ،وق��د متيزت مقاالته الفكرية والفل�سفية
بال�سهولة والف�صاحة ون�صاعة البيان ،و�أناقة اللفظ،
وجمال الأ�سلوب ،كما متيزت ترجماته بالدقة والو�ضوح.

يقول عن �أعداء الوحدة العربية يف
اخلارج والداخل:
«�إن �أعداء الوحدة كثريون:
اال�ستعمار والإمربيالية وال�صهيونية
العاملية ،والطبقات امل�ست ِغلة (بك�سر
الغني) ،و�أنظمة احلكم التي �أفرزتها
للمحافظة على م�صاحلها الرجعية
والإقليمية والطائفية والع�شائرية
والعائلية وال�شعوبية اجلديدة ولكن
هذا كله ال يدعو �إىل الي�أ�س»

ل��ك��ارل ي�برز ع��ام  ،1963ال���ذي ع��ر���ض فيه خ�صائ�ص
الفل�سفة ال��وج��ودي��ة مبعناها الإن�����س��اين واملنفتح على
ارتباط الفرد بال�سم ّو� ،أي مبا يتجاوزه وي�ضعه وجه ًا لوجه
التحرر ،وحتقّق الذات جتاه امل�صري ،وميتاز
�أمام م�س�ؤوليات
ّ
الكتاب بالو�ضوح وال�سهولة ،كما متتاز الرتجمة العربية
بالدقة وجمال التعبري.
�أما الكتاب الثاين فهو «فل�سفة هيغل» لفران�سوا �شاتليه
 ،1970والثالث كتاب «درا�سات يف مارك�س وهيغل» جلان
هيبوليت  ،1971وقد كان امل�ؤلف واعي ًا للدرا�سات الهيغلية
واملارك�سية الكثرية يف ميدان الفكر الفرن�سي ،وكان الكتاب
الرابع بعنوان «جان جوري�س» لروبينيه ،وقد ربط امل�ؤلف
فيه ربط ًا وثيق ًا بني الفل�سفة النظرية وبني اال�شرتاكية
النابعة من النزوع الدميقراطي ،ومن النظرة الأخالقية..
�أما الكتاب اخلام�س فهو «�أ ّمهات الكتب ال�سيا�سية» جلان
جاك �شوفالييه ،الذي عر�ض فيه ب�شكل وا�ضح ودقيق �أفكار
كل من :مكيافيلي ولوك ،ومونت�سكيو وفيخته ،ومارك�س،
ومورا�س ،و�سوريل ،ولينني ،وقد ا ُتخذ هذا الكتاب مرجع ًا
لطالب املعهد العايل للعلوم ال�سيا�سية يف �سورية..
ول�صدقني عدد من البحوث التي نقلها �إىل العربية عن
ّ
املفكر والفيل�سوف الفرن�سي بول ريكور ،ون�شرها يف جملة
•••
«املعرفة» ،وت��دور حول فكرة املفارقة ال�سيا�سية ،وفكر
�صدقني يف دم�شق ،يف التا�سع
تويف الباحث واملفكر جورج ّ
العالقة بني القول والعمل.
والع�شرين من �شهر �أي��ار ع��ام  ،2010وه��و يف التا�سعة
وال�سبعني من عمره� ،إثر �إ�صابته مبر�ض �سرطان الربو�ستات
•••
ال��ذي عانى منه الأم��ري��ن قبل رحيله ،ت��ارك�� ًا الكثري من
�صدقني هو ميدان
هناك ميدان �آخر اهتم به الأ�ستاذ ّ
امل��ق��االت املخطوطة ،والأب��ح��اث وال��درا���س��ات الفكرية
الدرا�سات القومية ،فقد ن�شر �سل�سلة من البحوث يف جملة
«امل��ع��رف��ة» ..منها بحثه «ق�ضية ال��وح��دة العربية بني والفل�سفية املن�شورة يف املجالت وال�صحف ال�سورية ،كمجلة
�أن�صارها و�أعدائها الذي يقول فيه�« :أعلم علم اليقني �أن ما جممع اللغة العربية ،واملعرفة ،و ُبناة الأجيال التي كان
قررته يخالف الفكر ال�سيا�سي الوحدوي ال�شائع يف نقطة �أح��د �أع�ضاء هيئة الإ���ش��راف عليها ،مع كل من الدكتور
�أو �أكرث من نقطة ،ولذلك لن �أ�ستغرب �إذا ا�صطدم ب�أفكار �شاكر الفحام ( )2008 - 1921والدكتور فاخر عاقل
•••
( ...)2010 - 1919و�آمل �أن يتوىل احتاد الكتّـاب العرب
�صدقني برتجمة الكتب الفكرية �شائعة بلغت مرتبة القناعات املفروغ منها»
اهتم الأ�ستاذ جورج ّ
ويقول �أي�ض ًا�« :إن املنا�ضلني يف �سبيل الوحدة العربية ال الذي تر�أ�سه عام � 1972أو وزارة الثقافة �أو جممع اللغة
والفل�سفية عن اللغة الفرن�سية التي كان يجيدها �إجادة
ً
تامة ،وكان �أول كتاب ترجمه هو «مدخل �إىل الفل�سفة» ي�ضعون �شروطا �أمامها تتحول �إىل عوائق� ..إنهم ينا�ضلون العربية جمع �آثاره ون�شرها يف كتب ،ملا لها من الأهمية.
خللق ال�شروط املالئمة».
«�إن املوقف الوحدوي موقف ث��وري ،وهو فعل �إيجابي
يخلق الظروف املنا�سبة لغاياته ..و�إن الفكر ال يكون
تقدمي ًا �إن مل يكن وحدوي ًا ،و�إن �شيئ ًا من اللب�س والغمو�ض
قد انت�شر بت�أثري ما يطرحه املثقفون الذين ينطلقون من
مواقع ال قومية».
ويقول عن �أعداء الوحدة العربية يف اخلارج والداخل:
«�إن �أع��داء الوحدة كثريون :اال�ستعمار والإمربيالية
وال�صهيونية العاملية ،والطبقات امل�ستغِلة (بك�سر الغني)،
و�أنظمة احلكم التي �أفرزتها للمحافظة على م�صاحلها
الرجعية والإقليمية والطائفية والع�شائرية والعائلية
وال�شعوبية اجلديدة ولكن هذا كله ال يدعو �إىل الي�أ�س،
فهذه القوى املعادية كلها لي�ست من قوى امل�ستقبل� .إنها –
من دون ا�ستثناء – قوى �سائرة �إىل االندحار وال��زوال،
ويبقى للوحدة العربية – رغ��م ك�ثرة �أعدائها – قوة
�أقوى من ه�ؤالء الأعداء جمتمعني ،هي اجلماهري ال�شعبية
الوا�سعة العري�ضة».

قضايا وآراء

املعايري النقدية لق�صيدة الطفل
يف املرحلة املبكرة

• �أ�سعد الديري

الح��ظ��ت ع��ن��د ن�����ش��ر الق�صائد
ُ
املوجهة �إىل الطفلِ � ،أن ر�ؤ���س��اء
حت����ري����ر امل�����ج��ل��اتِ ال���ورق���ي���ة
�����ص��ة ب����أدب
والإل��ك�ترون��ي��ة امل��خ��ت َّ
الطفولةِ املبكِّرة (� )6 - 4سنوات،
والطفولةِ املتقدمةِ ما فوق الـ ()6
�سنوات لي�ست لديهم �ضوابط ومعايري
الن�صو�ص الأدب َّيةِ ح�سب الفئة
لن�شر
ِ
العمر َّية؛ �إن كان على م�ستوى الق�صيدة
�����ص��ة �أو ال�����س��ي��ن��اري��و امل�����ص�� َّور،
�أو ال��ق َّ
ويعتمدون يف عمل َّية النَّ�شر والت�صنيف
على ذائقتهم النقد َّية واملعرف َّية ،التي
م�ب�ر ٍر،
توقعهم دائ�� ًم��ا يف َخ��ل ٍ
��ط غ�ير َّ
و�أخطاء ال مندوحة لهم عنها ،وغري
الئقة بدَ ورهم الذي ي�ضطلعون به.
وع����ذره����م يف ذل�����ك �أن ال���ن���قَّ���اد
والدار�سني  -كانوا وما يزالون  -يعانون
من ت�صنيف الن�صو�ص الأدب َّية املوجهة
�إىل الطفل ح�سب فِئته العمر َّية ،ومل
يتمكنوا  -حتى حلظة كتابة هذه
املقالة  -م��ن و�ضع معايري و�ضوابط
لهذا الأم��ر ،و�أح�سب �أنَّ عدم اكترِ اث
ال ُّنقَّاد وال��دار���س�ين بهذا الأم��ر يعود
جلهات احلكومية
�إىل ع��دَ م ت�شجيع ا ِ
املخت�صة لهم للبحث يف هذه الق�ض َّية،
والن�شغالهم بالق�ضايا الثقافية الكربى
التي تعاين منها �أ َّمتنا العرب َّية املليئة
بال�صراعات.
وه�أنذا � ِأجد مت�س ًعا من الوقت لو�ضع
الأ�س�س وال�ضوابط واملعايري للق�صيدة
املوجهة �إىل الأطفال الذين ترتاوح
�أعمارهم بني (� )8 - 4سنوات ،التي
يجب على ر�ؤ�ساء التحرير �أن َيعتمدوا
عليها للن�شر يف املجالت التي يت�سنمون
رئا�سة حتريرها.
َ
الق�صة الق�صرية
و�أرجئ
احلديث عن َّ
امل��وج��ه��ة �إىل الأط��ف��ال وال�سيناريو
وقت �آخر.
امل�صور �إىل ٍ
وال �أزعم �أنَّني �أول َمن كتب يف هذا
املو�ضوع؛ فقد �س َبقني �إليه الأ�ستاذ
ال��ن��اق��د حممد ق��ران��ي��ا يف ك��ت��اب��ه“ :
ظواهر التجديد يف ق�صيدة الطفل يف
�سوريا” ،وقد جاء بحثه حتت عنوان
“الوم�ضة ال�شعرية “ ،بيد �أنَّه مل ي�شِ ر
يف بحثه �إىل �أن هذه الوم�ضات يجب
�أن َتقت�صر على الأطفال الذين ترتاوح
�أعمارهم بني (� )6 - 4سنوات ،كما مل
َيعمِد �إىل و�ضع معايري و�أ�س�س لت�صنيف
ال��ق�����ص��ائ��د ال��ط��ف��ل��ي��ة ح�����س��ب الفئة
العمر َّية ،وما يجب �أن تتمتَّع به من
مزايا ُتعني الناقد يف الت�صنيف ب�شكلٍ
مو�ضوعي ومنهجي.
علي �أن �أ�ضع
لذلك �أج��د �أنَّ��ه ل��زام َّ
ال�����ض��واب��ط وامل��ع��اي�ير ب�شكل وا���ض��ح،
ال �إ�شكال وال ُلب�س فيه؛ لتعتمد يف
التفريق بني الق�صائد املوجهة �إىل
الأط���ف���ال ح�سب ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ر َّي��ة ،
و�س�أم ِّثل لها بنماذج �شعرية� ،أزعم �أنها
التزمت بهذه املعايري وال�ضوابط .
وامل��ع��اي�ير النَّقدية ال��ت��ي يجب �أن
ت��ل��ت��زم ب��ه��ا ال��ق�����ص��ي��دة امل��وج��ه��ة �إىل
الأطفال بني (� )-6 4سنوات هي
 التكثيف الداليل :يجب �أن متتلكً
طاقة �إيحائية ت�شد
كلمات الق�صيدة
ِّ
الطفل وتبهره ،و�أال تتجاوز كلماتها الـ
 20كلمة؛ ل�سهولة حفظها.
 ال�صورة ال�شعر َّية :يجب �أن حتملال�صورة ال�شعرية يف الق�صيدة مفارقات
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حتية �إىل املعلم
• زين العابدين علي

قــــم للمعلـــم وفـــه التبجيــــال
كـاد املعلــم �أن يكــون ر�ســــوال
		
	�أر�أيت �أعظم �أو �أجـل من الذي
ين�شــــــئ �أنف�ســـــ ًا وعقـــــــو ًال
		
مبنا�سبة عيد املعلم الغايل على قلوبنا ،لكم �أيها
املعلم منا ك��ل املحبة والتقدير ،هاماتنا تنحني
لكم �إج ً
�لاال و�إك��ب��ار ًا ،ن��زف لكم ن�سائم فخر حت ّمل
بني طياتها �أحلى الزهور وال��ورود والعطور ،لأنكم
مغرو�سون يف قلوبنا وعقولنا مبا قدمتم لنا من علم
ومعرفة وحب ،و�أخ�لاق ،ف�أنتم �أيها املعلمون تبنون
هذا الوطن الغايل وت�ساعدون على ازدهاره وتطوره
وتقدمه للو�صول �إىل القمة .وكما قال ال�شاعر:

ً
مطلقة رعودها ال�شديد ْة
ف�إنني �أم�ضي �إىل مدر�ستي
ً
با�سمة �سعيد ْة
لن تهزم الأمطا ْر
مظلتي اجلديد ْة

مدهِ �شة  ،قادرة على �إث��ارة ِّ
الطفل يف
منطقة الال�شعور ب�شكلٍ مفاجئ  ،وهز
خياله و�إمتاعه.
 ال��ل��غ��ة :ي��ج��ب �أن مت��ت��از لغتهاوال�سال�سة  ،واخل��ل�� ِّو من
بالب�ساطة
َّ
كيف ال نحرتم املعلم وهو الذي جاء ذكر ف�ضائله
التعقيد.
تحَ
اَّ
الق�صيدة
مل
أل
�
يجب
الفكرة:
كذلك ال�شاعر جمال علو�ش كتب على الب�شرية يف كافة الأديان ال�سماوية التي حثت
ة
ي
تربو
أو
�
جمالية
��رة
ك
ِ��
ف
��ن
م
أك�ثر
�
َّ
ق�صائد لهذه الفئة العمر َّية ،نذكر على طلب العلم �أينما كان ،وقال �سيدنا حممد �صلوات
واحدة.
 الإيقاع :يجب �أن تتمتَّع الق�صيدة منها ق�صيدة الع�صفور املن�شورة يفاهلل عليه (لي�س مني �إال عامل �أو متعلم).
بجر�س مو�سيقي حمبب ،يهزُّ وجدانَ ديوانه ( ملن يغني النهر):
يختال بني الدور
�إن العلم والتعلم من �أه��م الغايات التي تدفع
مُّ
والرتن
الطفل وي�ساعده على حفظها
ألوان
ل
ا
أجمل
�
ب
بها.
الإن�سان �إىل التقدم والبناء يف كافة املجاالت ،وقد
من نا ِيه امل�سحور
وال �أ َّدع���ي �أن زمالئي ال�شعراء مل
�أكد ال�سيد الرئي�س اخلالد حافظ الأ�سد على العلم
يوزِّع الأحلان
يكتبوا مثل هذه الوم�ضات ؛ بل �إنَّهم
ً
:
“
ال�شم�س
“
ق�صيدة
ا
أي�ض
�
و
وم�ضات
كتبوا  ،بيد �أنها كانت ب�ضعة
ٍ
وكرم املعلمني:
ّ
�صب َّية �شقراء
متناثرة يف دواوينهم.
(املعلمون هم بناة حقيقيون ،لأنهم يبنون الإن�سان،
متد
ُّ
وال��ن��م��اذج ال�شعرية املوجهة �إىل
والإن�سان هو غاية احلياة ،وهو منطلق احلياة).
ـ حني ي�ستفيق ال�صبح -
الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني
وج َهها
�إىل كل معلم بذل عمره يف العطاء �أل��ف حتية
(� )6 - 4سنوات التي �سوف �أقدِّ مها -
في�سطع ال�ضياء
وجد ُتها مبثوثة يف دواوين ال�شعراء،
أي�ضا ق�صائد موجهة و�سالم ،كل عام و�أنتم بخري �أيها املعلمون يا م�شاعل
ولكاتب املقال � ً
�إىل جانب الق�صائد الطفلية ال
أخرى ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة� ،أذك����ر منها النور التي علمتنا كيف ن�شق طريقنا يف احلياة ،لقد
الق�صائد
من دون �أن ين ِّوهوا �إىل �أن هذه
ق�صيدة “بلبل”:
تغنّى الكثريون يف املعلم ،ومن �أجمل ما قر�أت يف الأدب
ب�صدد
نحن
تخ�ص الفئة العمر َّية التي
ُّ
يف دفرتي
ما
عيني
ن�صب
ا
ع
وا�ض
..
عنها
احلديث
ً
َّ
واللغة :العلم يف ال�صغر كالنق�ش على احلجر ،من
ر�سمت ُبلبلاً �صغريا
قاله تول�ستوي :
خب�أ ُته
علمني حرف ًا كنت له عبد ًا.
يخ�ص
أن
�
ب
ا
�
ملزم
“
أبدً
الكاتب غري ٍ
ُ
َّ
لأنَّني �إذا فتحته
الأطفال فقط بكتابته ،وينزل مل�ستوى
�أخاف �أن يطريا
فهم ِّ
الطفل ،ويجل�س بجانبه ويتظاهر
ويل �أي ً
�����ض��ا ق�صيدة حت��ت ع��ن��وان
وهذه بع�ض الأبيات اجلميلة عن املعلم:
ُ
ِّ
ينظر
ا
م
دائ
فل
فالط
مثله؛
�صغري
ب�أنَّه
ً
ُ
بتعجب كبري “ع�صفور”:
الكاتب
��ذا
ه
مثل
�إىل
ٍ
وي��ت�����س ُ
ر�سمت رميا..
��اءل� :أن���ت ي��ا ع��م ،مل���اذا ت�ش ِّوه
�أ�ضحــى املعلــم عندنا ك�أنــه		
نف�سك هكذا �أمامي ؟! . ”..
مرجا �أخ�ضر..
ً
ً
قوله:
تول�ستوي
ويتابع �أليك�سي
�أ�شجا ًرا با�سقة...
نــور ي�ضيء بحــارة العميــان
		
لن
الطفل
أن
�
من
خاف
“ يجب �أال َن
ً
م�شرقة ..و�أقاح
�شم�سا
ً
		
ـف
يعـظ النفـو�س
بحرقة وتل ّه ٍ
ٍ
الفهم
عدم
�
يهم،
ال
هذا
َيفهم �شي ًئا ؛
إنَّ
ر�سمت ع�صفو ًرا
�سيحر ُ
إن
�
...
التفكري
على
الطفل
�ض
ِّ
كالطري ي�شدو يف ربا اخلر�سان
		
قرب ال�ش َّباك ..يغني...
َّ
ُ
ال
غ
املم�ضو
عام
الط
أل،
�
�سي�س
يفهم
مل
ُ
َّ
كي يوقظها كل �صباح
		
�أم�سى الأخري فال مراتب دونه
َّ
ب�سببه
ميوتون
وهم
ع،
للر�ض
إال
�
عطى
ُي
وه����أن���ذا �أزع����م �أنَّ �أ���س��ل��وب كتابة
.”....
هـــو �أ ّول فــي ب�ؤ�سه والثـانــي
		
الق�صيدة “الوم�ضة”� ،إن ك��ان على
و�إليكم الأمثلة:
ال�����ص��ورة ال�����ش��ع��ر َّي��ة �أو ما
جليل خزعل �شاعر ،كتب للأطفال م�����س��ت��وى ُّ
أهداف تربوية وجمالية
منذ �أك�ثر من عقدين ،وم��ن ق�صائده ت�ض َّمنَته من � ٍ
�إن العلماء وال��دع��اة واملعلمني لهم رتبة ومكانة
الطفل َّية املوجهة لهذه الفئة العمرية  -يليقُ ب�أطفالنا يف الع�صر احلديث؛
وقدر يف النفو�س ،حيث �إن اهلل تعاىل م ّيزهم،
راقية،
ْ
نذكر ق�صيدة “مظلتي اجل��دي��د ْة “ ع�صر الإنرتنت ،واحلا�سوب ،والف�ضاء.
هذا
• وما �أرجوه� :أن يالقي َزعمي
املن�شورة يف ديوانه (حنان):
وحملهم العلم ال�شرعي ،والفقه يف الدين ،والدعوة
عند النقَّاد والدار�سني اً
قبول ً
ور�ضا ...
الرياح
ُ�صفر
لت ِ
ْ
كنت قد �أ�صبتُ فلي �أج��ران ،و�إن �إليه ،وجعل لهم منزلة مرموقة حيث قال اهلل تعاىل:
ف�إن ُ
ال�صباح
يف �أ ّولِ
ْ
كنت قد �أخط� ُأت فلي �أجر املجتهد.
ال�سماء
لتربق
(هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون).
ْ

		
يا �شمعة يف ظالم الليل ما فتئت
تنري درب ًا ملن �ضلوا ومن جهلوا
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نافذة على العالم

م�سرحية الرو�سي �أنطون ت�شيخوف "الخال فانيا"
برداء �صيني في مدينة �سانت -بيتربورغ

بنيامني ميخائيليفيت�ش فيلي�شتن�سكي ،واحد
من �أ�شهر معلمي الإخ��راج والتمثيل يف رو�سيا،
و�أ�شدّ املتع�صبني ملنهج �ستان�سالف�سكي الذي يقوم
بتدري�سه منذ �أكرث من �أربعني عام ًا ،يف �أكادميية
ف��ن��ون امل�����س��رح ،يف م��دي��ن��ة ���س��ان��ت-ب��ي�ترب��ورغ
اخت�صرنا بع�ض
الرو�س ّية.
رجل قارب الثمانني من العمر ،لكنه يعمل
بهمة حوارات الن�ص،
يح�سده ال�شباب عليها ،مقدم ًا عر�ض ًا م�سرحي ًا يف كل
عام ،و متابع ًا يف الوقت نف�سه ،التدري�س يف �أق�سام لكننا مل نخت�صر
الإخراج والتمثيل و الدرا�سات العليا.
قبل عامني ،قام فيلي�شتن�سكي باختيار خم�سة املخيلة ،وهذا هو
ط�ل�اب �صينيني م��ع ط��ال��ب��ة ي��ون��ان��ي��ة وط��ال��ب
من ال�شيء الأهم ،فمن
�سلوفاكيا ،م�شك ًال �صف ًا من الأجانب لدرا�سة ماج�ستري
الإخ��راج و التمثيل ،و مقرر ًا العمل مع
جمموعته دون خميلة ال ميكن
تلك على م�سرحية «اخلال فانيا» ،للكاتب الرو�سي
«�أنتون ت�شيخوف»� ،أحد الأ�سماء امل�سرحية الثالثة ت�صوير �أ�شخا�ص
التي يف�ضلها� ،إ�ضافة �إىل �شك�سبري امل�سرحي الرو�سي
�أحياء.
�آليك�ساندر �آ�سرتوف�سكي.
اجلدير بالذكر �أن فيلي�شتن�سكي قد �سبق له
و �أخ��رج هذه امل�سرحية �أرب��ع م��رات ،ثالث منها يف
رو�سيا ،و الرابعة يف العا�صمة البولونية وار�سو.
بعد العر�ض الأول للم�سرحية الذي قوبل بردود
فعل �إيجابية من جمهور احل�ضور ال�صيني و الرو�سي،
التقينا الربوفي�سور فيلي�شتن�سكي ،و ك��ان احل��وار
الآتي:
بداية �أهنئكم على العر�ض املميز ،و يخطر يف بايل مبا�شرة �أن �أ�س�ألك ملاذا اخلال فانيا؟ و
ما م�صدر �شغفكم الكبري بالعمل على هذه امل�سرحية؟
مبت�سم ًا� :أعمل على هذه امل�سرحية منذ �أكرث من �أربعني �سنة ،ومع كل قراءة جديدة لها،
�أكت�شف �أن هناك ما فاتني فهمه يف القراءات ال�سابقة ،مما يحر�ضني على العودة ثانية �إىل
اخل�شبة مع ممثلني جدد وروح جديدة ،و مع �أول بروفة �أ�شكر اهلل من جديد �أنني �أ�صبحت
خمرج ًا ،فهذه امل�سرحية ت�شعرين ب�أهمية املهنة التي قدمت لها عمري ،و مل �أنقطع �أبد ًا عن
حبها و ممار�ستها.
يف داخلي حب كبري لكل �شخ�صيات امل�سرحية ،ابتداء باخلال فانيا وانتهاء بالعامل الذي
يقت�صر دوره على جملتني ال �أكرث ،و�أ�شعر �أنني م�ستعد لت�أدية �أي من هذه ال�شخ�صيات ،يف
حال غياب �أحد املمثلني.
ما مييز ت�شيخوف عن غ�يره ،بر�أيي� ،أن كل كلمة ،و كل تف�صيل لديه مكتوب بدقة
متناهية ،لي�س هناك ما هو مكتوب ملجرد الكتابة ،حتى حلظات ال�صمت مدرو�سة بعناية،
و مو�ضوعة يف مكانها املنا�سب.
و مع كاتب كهذا وم�سرحية من هذا النوع ،ال بد ملتعة العمل �أن ت�صل �إىل �أق�صى درجاتها.
 يف كل املرات ال�سابقة ،كنت تخو�ض التجربة مع ممثلني رو�س� ،أو متقنني للغة الرو�سية،كما يف جتربتكم يف وار�سو ،ولكن يف هذه املرة تتعامل مع طالب �أجانب ،جلّهم من ال�صينيني،
الذين �أعرف �شخ�صي ًا بحكم طول االختالط معهم يف ال�سكن اجلامعي� ،صعوبة احلديث معهم
باللغة الرو�سية .كيف عملتم على جتاوز هذه امل�شكلة؟
بب�ساطة �أم�ضينا عام ًا كام ًال يف جل�سات قراءة للم�سرحية ،متام ًا وك�أنك تتعامل مع طالب
مدر�سي يف �سنواته الأوىل ،م�ستبدلني كثري ًا من الكلمات ال�صعبة ب�أخرى ي�سهل عليهم لفظها
وحفظها ،كما وا�ضطررنا الخت�صار بع�ض ح��وارات امل�سرحية،
و�سمحت لهم �أن يتحدثوا باللغة ال�صينية �أحيان ًا ،و حتديد ًا يف
املقاطع ال�صعبة لغوي ًا� ،أو تلك التي ر�أيت �أن �أداءه��م لها بلغتهم
الأ�صلية� ،سيجعلهم �أكرث �إقناع ًا و ت�أثرياً.
 و ما هي و�سائل التحري�ض التي ا�ستخدمتها لتدخل الطالبيف جو ت�شيخوف ،ويف جو املدر�سة الرو�سية عموم ًا ،خا�صة �أنها
جتربتهم الأوىل مع هذه املدر�سة؟
ً
مل �أبتعد ،و لن �أبتعد يوم ًا ،عما تعلمته يوما على يدي �أ�ساتذتي يف
الأكادميية ،وما �أعلمه لطالبي منذ �أربعني �سنة ،و�أق�صد االهتمام
و الرتكيز ال�شديد على ما حدث قبل �أي م�شهد نقدمه ،فهو �أمر
حمفز للمخيلة ،و حمرر مللكات الطالب� .صحيح �أننا اخت�صرنا بع�ض
حوارات الن�ص ،كما قلت لك ،لكننا مل نخت�صر املخيلة ،و هذا هو
ال�شيء الأهم ،فمن دون خميلة ال ميكن ت�صوير �أ�شخا�ص �أحياء.
يف كثري من الربوفات ،و�ضعتهم �أمام مترين تخيل �شخ�ص ا�سمه

اخلال فانيا ،عا�ش يف ال�صني قبل مئة وع�شرين عام ًا ،كيف كان �شكله؟ ما هي طريقته يف
الكالم ،وكيف كان يلب�س و ي�أكل و يغ�ضب و يحب؟
كما عمدت ،بغية تقريبهم من بع�ضهم بع�ض ًا على اخل�شبة� ،إىل دفع كل منهم للحديث عن
ال�شخ�صيات الأخرى ،كي يفهمها �أكرث ،و يفهم ما الذي يجمعه بها �أو ينفره منها.
كل هذا �أدى �إىل فهم �أعمق لأدوارهم ،و طورهم كممثلني ب�شهادة اجلميع.
ي�صمت قلي ًال قبل �أن ي�ضيف م�شري ًا �إىل املمثل الذي �أدى دور اخلال فانيا :ب�إمكانك �أن
حتاور هذا ال�شاب املوهوب ،املو�سيقي الذي مل يقف لأول مرة على خ�شبة امل�سرح لي�ؤدي دوراً،
والذي ظن اجلميع �أنه ممثل حمرتف.
يودعنا و هو ي�شري لل�شاب فان تون باالقرتاب منا.
 من ر�آك اليوم جت�سد �شخ�صية اخلال فانيا الذي يكربك ب�أكرث من ع�شرين عام ًا ،مل�ستلك االحرتافية العالية ،وال�ضبط لإيقاع ال�شخ�صية ،ما مدى ت�أثري كونك مو�سيقي ًا يف ذلك؟
منذ العام املا�ضي ،وبعد قراءات عدة للم�سرحية ،طلب الربوفي�سور فيلي�شتن�سكي من كل
واحد منا اختيار ال�شخ�صية التي يريد �أداءها ،فكنت ال�سباق للقول �إنني �أريد �أن �ألعب دور
اخلال فانيا ،كوين �أح�س�ست بتعاطف كبري معه ،مع حبه و�آالمه و ظلم احلياة له ،وعالقته
الطيبة و املتميزة مع ابنة �أخته �سونيا.
رمبا وفقت يف الأداء ب�سبب هذا احلب الكبري الذي �أحمله لل�شخ�صية ،والذي كان يتنامى
مع كل بروفة .مترنا كثرياً ،و�ساعدنا بع�ضنا البع�ض كطالب �صينيني ،و تلقينا امل�ساعدة من
زميلينا يف ال�صف �إيريني وفويتخ اللذين يتحدثان الرو�سية بطالقة.
 هل �ستتابع العمل م�ستقب ًال يف التمثيل ،وما ال�شيء الذي تعلمته على يدي الربوفي�سورفيلي�شتن�سكي؟
�أحلم �أن �أ�ؤدي �أدوار ًا يف م�سرح غنائي ،ف�إ�ضافة �إىل العزف على عدة
�آالت مو�سيقية ،ف�أنا �أجيد الغناء ،و قد ا�ستثمرنا ذلك يف امل�سرحية،
كما ر�أيتم ،و �أديت �أغنية حب �صينية معروفة.
كما �أن هناك فكرة لتقدمي عر�ض اخلال فانيا على �أحد م�سارح
بكني ،مرة باللغة الرو�سية ،و مرة باللغة ال�صينية.
�أما ما يخ�ص �س�ؤالك عما تعلمته من الربوفي�سور فيلي�شتن�سكي،
فهناك �أ�شياء كثرية
ال ميكنني اخت�صارها يف حديث �سريع ،و لكن العبارة التي �أظنها
�سرتافقني دائم ًا ،والتي كثري ًا ما يرددها :معجزة امل�سرح تكمن يف �أن
النا�س ي�أتون ليتابعوا م�سرحية ،لكننا نريهم احلياة.

معجزة امل�سرح تكمن يف
�أن النا�س ي�أتون ليتابعوا
م�سرحية ،لكننا نريهم
احلياة.

أعالم
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•�صالح حممد

�ضمير الثورة الفل�سطينية النقي
كمال بطر�س �إبراهيم نا�صر

•لقد م�شى ال�شاعر املنا�ضل كمال نا�صر على
حبل اخلطر ,انقطع احلبل وما زال مي�شي!
• �أو�صى وهو امل�سيحي الربوت�ستاين �أن يدفن
�إىل جوار �صديق عمره غ�سان كنفاين امل�سلم
�إميانا بوحدة �شعب فل�سطني.
منذ نعومة �أظفاره وتعبري ًا عن خماوفه على
وطنه وبلده فل�سطني ،وعن قوميته وعروبته،
اتخذ ال�شعر والكلمة و�سيلة للتعبري عن م�شاعره
والإف�صاح عما يعتلج يف �صدره ،ت�شرب الن�ضال وتهي�أ
للت�ضحية من �أجله� .سمت فيه هذه املبادئ وهو يف
املدر�سة عندما كان القدوة لأ�صحابه حيث يقودهم
يف تظاهرات ت�ضامن ًا مع الثورة الفل�سطينية �ضد
حكم االنتداب الربيطاين والغزاة اجلدد.
كمال بطر�س �إبراهيم نا�صر :هو من �أبناء مدينة
«بريزيت» التابعة ملحافظة رام اهلل ،ولد ال�شاعر
كمال نا�صر يف 1924/4/10م .يف مدينة غزة
حيث ك��ان يعمل وال���ده �آن���ذاك ،ال��ذي �أع���اده �إىل
بلدته ،وفيها تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي يف
مدر�سة «بريزيت» امل�شهورة بجامعة بريزيت الآن،
وفيها �أنهى تعليمه الثانوي ع��ام 1941م .ومنها
انتقل �إىل اجلامعة الأم��ري��ك��ي��ة يف ب�ي�روت ون��ال
البكالوريو�س يف الأدب عام 1945م� .شجعته �أمه
ال�سيدة وديعة نا�صر وه��ي مثقفة ب��دوره��ا جتيد
اللغة الإنكليزية �إ�ضافة �إىل درا�سة املحاماة .عاد
بعد ذلك �إىل فل�سطني ،وعمل �أ�ستاذ ًا للأدب العربي
يف �إح���دى م��دار���س ال��ق��د���س ،وخ�ل�ال عمله در���س
احلقوق يف «معهد احلقوق الفل�سطيني» ثم عمل يف
«الكلية الأهلية» برام اهلل.
بد�أ كمال نا�صر رحلته مع ال�شعر مبكر ًا و كان يف
الثانية ع�شرة من عمره حني نظم ق�صيدة حتمل
عنوان «فل�سطني الأبية» يقول فيها:
هذي فل�سطني الأبية يف ال�سال�سل والقيود
يق�ضي بها اخل�صم العنيد ولي�س تنفعها اجلهود
قرت بها عني اجلبان وكلُّ مَنَّام ح�سود
ما بني ظلم الإنكليز ،وبني طغيان اليهود
ويقول �أي�ض ًا:
ال بد للتاريخ يوم ًا �أن يعود و�أن ي�سود
يا دولة التيم�س �أبعدي عنا �أذى ال�شعب الطريد1
َودَعي العروبة ت�سرتد ذخائر املجد التليد
فيقال �ساد الإنكليز بعد لهم ال بالوعيد
ن�����ش��رت ه���ذه الق�صيدة يف ج��ري��دة «الأه����رام
امل�صرية» ع��ام 1937م ،بح�سب ما ذك��ر الأ�ستاذ
يو�سف �أ�سعد داغر.
�أخذه احلما�س لدي �آنذاك �أثناء ثورة 1936م.
وكان مواظب ًا على امل�شاركة يف التظاهرات الوطنية
املناوئة لالنتداب الربيطاين وللهجرة اليهودية،
وعند �صدور قرار التق�سيم يف �سنة 1947م� .أيقن
�أن فل�سطني ت�سري �إىل م�ستقبل �سدميي غام�ض ،ومن
هنا ب��د�أ الوعي ال�سيا�سي عند كمال نا�صر يتفتح،
وقرر �أن ي�صدر جريدة �سيا�سية ،ومل يكن لديه �أي
�أم��وال ،فا�ستدان من �شقيقته �سلوى (مائة) دينار
كانت ادخرتها لدرا�ستها العليا ،ويف العام 1948م
�أ�صدر كمال مع عدد من زمالئه �صحيفة يومية با�سم
«البعث» يف رام اهلل ،ثم �أ���ص��دروا جملة �أ�سبوعية
با�سم «اجليل اجلديد» عام 1949م .لكن ال�سلطات
الأردنية عطلتها.
انت�سب �إىل حزب البعث العربي اال�شرتاكي يف
فل�سطني عام 1952م .وقال يف ميالد البعث:

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

تطلع ال�شعب يف �أعماق حريته= م�ستنه�ض ًا من
ركام الدهر ذكراه
م�ستنفر ًا من حناياه طالئعه=يف حومة البعث
يلقاها وتلقاه
من غ�ضبة ال�شعب كنا من مترده=من جرحه الثرِّ
جان ًا من �شظاياه
م��ن تطلع ع�بر ال��دج��ى �سطعت=عقيدة البعث
حتميه وترعاه
ويتابع قائ ًال:
يا رائد البعث هذا يوم مولدنا=فداك بالروح من
باخللد فداه
العر�س غر�س العلى �أن نحتفي �شرف ًا=و�أن نغني
و�أن ن�شدو بذكراه
توىل رئا�سة حترير �صحيفة (فل�سطني) اليومية
يف مدينة القد�س.
كان ع�ضو ًا يف �أول جلنة تنفيذية بقيادة يا�سر
ع��رف��ات ،وذل��ك يف ع��ام 1969م وه��و من م�ؤ�س�سي
دائ���رة التوجيه والأع��ل��ام� ،سعى ل�ل�إ���ص�لاح بني
و�سائل الإعالم الفل�سطينية املتعددة و�إزالة جميع
اخلالفات العالقة بينهم وقال:
غد ًا ي�شهق احلق يف املحكمة=و ُيتلى القرار الأخري
ويف �شفتيه يطل م�صريي=ك�أين �أباىل بهذا امل�صري
ولأن �ضمريه كان م�ستيقظ ًا دائم ًا ويغار على بلده
و�أبنائه لقب بـ(ال�ضمري).
وبف�ضل قوة ح�ضوره ال�شخ�صي والثقايف� ،أ�صبح
ال�ضمري رئي�س ًا للجنة الإعالمية العربية الدائمة
املنبثقة عن اجلامعة العربية.
حني �أملَّ��ت النكبة الفل�سطينية ب�شعبه وبالعرب
عموم ًا ع��ام  .1948ك��ان كمال نا�صر يف الرابعة
والع�شرين من عمره ،وقد قال يف النكبة �شعر ًا
�إنها ق�صة �شعب �ضللوه
ورموه يف متاهات ال�سنني
فتحدى و�صمد وتعرى واحتد
وم�ضى ي�شعل ما بني اخليام
تناولت الدكتورة (�شهناز ا�ستيتة) حياة املنا�ضل
وال�����ش��اع��ر ك��م��ال ن��ا���ص��ر يف ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «ك��م��ال
نا�صر حياته و�شعره» �صدر عام 2003م .ون�شرت
الدكتورة عنه يف �صحيفة (الأيام)« :عمل كمال يف
ال�صحافة الأردنية وله دور يف حركة الفكر العربي
الناه�ض حيث كان يكتب يف جريدة (الوحدة) وهي
كما يقول عي�سى الناعوري �أنها من �أكرث ال�صحف
و�أو�سعها انت�شار ًا �آنذاك».
ويقول عنه «يو�سف �أ�سعد داغر» �إن كمال كان يف
ٌ
داعية للثورة والكفاح �ضد
ق�صائده الوطنية ثائر ًا
االنتداب الربيطاين وال�صهيوين.
وبعد امل�أ�ساة كانت ق�صائده ح�سرة ولوعة على
�ضياع فل�سطني وكانت ثورة ودعوة ال�سرتداد البالد،
رب
وح�ض ًا على اجلهاد ...وكان �شعره �أكرث وطنية يع ُّ
فيه عن �إميانه ب�أمته وعروبته وبالده ،وكان يجمع
�إىل �صدق عاطفته وقوة �أ�سلوبه.
ويقول عنه ال�شاعر والناقد الدكتور «را�ضي
���ص��دوق» «�إن �شعر كمال ق��وي الكلمة واجل��ر���س،
وي�شتعل بالثورة والتحدي� ،صادق يف فكره وم�شاعره
وحياته التي كر�سها لق�ضية وطنه فل�سطني ،والأمة
العربية» «ويقول� :إن كمال كتب الق�صيدة العامودية
وال�شعر احلر ،وا�ستخدم الإطارين العامودي واحلر،
ح��ول �أث��ر ق�صائده التي كانت تن�شر يف جريدة
(فل�سطني) با�سم (�أب���و ف��را���س) تقول ال�شاعرة

الفل�سطينية (فدوى طوقان) كان يلفت نظري تلك
الق�صائد بحرارتها و�صدقها و�أ�صالتها .ف�أت�ساءل
من هو �أبو فرا�س؟! و�أردفت ال�شاعرة فدوى «علمت
من الأ�ستاذ (رجا العي�سى) رئي�س حترير �صحيفة
فل�سطني �أن ال�شاعر كمال نا�صر ين�شر ق�صائده
با�سم �أبو فرا�س� .إذ ًا ما زال كمال خمتب�أً ومل يفلت
من احل�صار كما كنت �أظ��ن .وق��ال يل رجا ال نريد
لأحد �أن يعلم بهذا بعد �أ�سبوع ذهبت �إىل الأ�ستاذ
رجا و�سلمته ق�صيدة جديدة مهداة �إىل كمال حتمل
عنوان�« :إىل املغرد ال�سجني»:
�شدوك ي�أتينا حبيب ال�صدى=حم ِّلق ًا رغم انغالق
الرحاب
ِّ
يا طائري ال�سجني فا�صدح لنا=من خلف جدران
الدجى والعذاب
وتتابع:
يا طائري ال�سجني �أ�صدح لنا=رغم هوان القيد
رغم الظالم
غني املنى= ينتظر ال�شم�س وراء
زال
ما
فالأفق
َّ
القتام
وتقول ال�شاعرة فدوى خالل �أ�سبوع جاءين من
كمال ق�صيدة مقابلة جاء فيها «�إىل �صاحبة املغرد
ال�سجني»
لأن جاء �شدوك حبيب ال�صدى=يوافيك رغم
الرحاب
انغالق ِّ
فذاك لأين ن�شرت جناحي=يعانق يف جانحيك
العذاب
�أت��اين كتابك يا �أخت روحي=ف�صافحت روحك
بني الكتاب
َّ
وه�شت جراحي له وا�ستفاقت=خياالت �أم�سي
تخط اجلواب
��اك كتابي=و�صافحتني يف ثنايا
و�أن��ت �إذا ما �أت ِ
الكتاب
والم�ست بني ال�سطور دموع ًا=تناثر بني القوايف
الغِ�ضاب
كتب الأ�ستاذ �/شاكر فريد ح�سن /عنه والأ�ستاذ
�/إبراهيم منر /وغريهما من الكتاب وال�شعراء.
يف العا�شر من ني�سان عام 1973م .اهتزت الدنيا
على م�صاب قلب بريوت وهي ت�شهد ا�ست�شهاد ال�شاعر
(كمال نا�صر) واثنني من كبار القادة الفل�سطينيني
هما «ك��م��ال ع���دوان وحم��م��د يو�سف ال��ن��ج��ار» �أب��و
يو�سف.
حيث �أقدمت فرقة خا�صة تابعة جلهاز املو�ساد
ال�صهيوين على اغتيال القادة الثالثة يف منازلهم
ببريوت ،غيلة وغدر ًا.
كان لكمال نا�صر ما متناه حيث خرجت له جنازة
ك�برى تغ�ص بع�شرات الآالف م��ن امل�شيعني التي
متناها ،ك��ان ذل��ك عندما ا�ست�شهد الكاتب غ�سان
كنفاين ع��ام 1972م .حيث �أق��دم��ت املخابرات
ال�صهيونية على اغتياله يف ب�يروت ب��ذاك العام.
حينها قال كمال (يا �سالم هكذا يكون عر�س الكاتب
ال�شهيد) هذا بح�سب ما ذكر رفاقه وت�ساءل بغرية
الفار�س النبيل هل �ستتاح يل مثل هذه اجلنازة يوم ًا،
وق���د ت��ب�ين �أن���ه �أو���ص��ى م��ن��ذ ا�ست�شهاد غ�سان
كنفاين ب���أن يدفن �إىل ج���واره ،وهكذا دف��ن كمال
نا�صر امل�سيحي الربوت�ستانتي يف مقربة ال�شهداء
الإ�سالمية� ،ضارب ًا امل��ث��ل ،كيف ك��ان يعي�ش �شعب
فل�سطني دومنا تفريق �أو متييز بني �أبنائه.
وودعه ال�شاعر الكبري «حممود دروي�ش» بكلمات

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

قال فيها:
«لقد م�شى كمال نا�صر على حبل اخلطر...
انقطع احلبل وما زال كمال مي�شي
�أ�شرف ال�شاعر واملفكر «ناحي علو�ش» على ن�شر
�أعمال كمال نا�صر بعد ا�ست�شهاده ومن بينها جملدان
ي�ضم �أحدهما �أ�شعاره وي�ضم الثاين مقاالته و�أفكاره.
ي��ذك��ر �أن ك��م��ال ك���ان ي��ن��ظ��م ق�����ص��ي��دة با�سم
(فل�سطني) ي��ن��وي �أن يلقيها يف مهرجان تكرمي
ال�شاعر «�أمني نخلة» الذي كان �سيقام يوم الأحد يف
1973/4/15م .يف ق�صر الأوني�سكو يف بريوت،
من م�ؤلفاته ودواوينه:
 1ـ ج��راح تغني .دي���وان �شعر� .أ���ص��درت��ه دار
الطليعة يف بريوت 1960م.
 2ـ خيمة يف وجه الأعا�صري� .شعر.
 3ـ �أن�شودة احلق .ملحمة �شعرية.
 4ـ �أن�شودة الث�أر� .شعر.
 5ـ �أغنيات يف باري�س� .شعر.
 6ـ �أغنيات يف النهار� .شعر.
 7ـ �أنا�شيد البعث� .شعر.
 8ـ التنني .م�سرحية �شعرية.
 9ـ م�صرع املتنبي .م�سرحية �شعرية.
 10ـ ال�صح واخلط�أَ .م�سرحية.
املراجع:
 1ـ �أح�م��د عمر ��ش��اه�ين ،مو�سوعة ك�ت��اب فل�سطني يف
ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن اجل ��زء الأول وال �ث��اين امل��رك��ز ال�ق��وم��ي
للدرا�سات والتوفيق غزة 2000م.
 2ـ را�ضي �صدُّ وق� ،شعراء فل�سطني يف القرن الع�شرين
(توثيق �أنطولوجي) امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر
2000م بريوت.
 3ـ كمال نا�صر ،الأعمال ال�شعرية الكاملة ،تقدمي :د.
�سهيل �سليمان ،دار العودة بريوت 2007م.
 4ـ يو�سف �أ�سعد داغ��ر ،م�صادر الدرا�سة الأدبية اجلزء
الرابع ،بريوت 1983م.
 5ـ ك �م��ال ال �� �س��واف�يري ،الأدب ال �ع��رب��ي امل�ع��ا��ص��ر يف
فل�سطني  1860ـ 1960م دار املعارف القاهرة.
مقاالت:
 1ـ �أو���س داوود يعقوب ،مقال يف موقع بيت فل�سطني
لل�شعر.
 2ـ الأ�ستاذ هيثم حممد �أب��و ال�غ��زالن ،مقال يف جملة
الوحدة الإ�سالمية عدد 2017 ،183م.
 3ـ �أحمد دحبور ،مقال يف ذكرى ميالده وا�ست�شهاده:
كمال نا�صر ��ش��اع��راً و�إن���س��ان�اً ،ال�شبكة العنكبوتية ،موقع
الق�ضية الفل�سطينية.
 4ـ مي�شال جحا ،مقال :يف الذكرى الع�شرين الغتيال
كمال نا�صر� .شاعر امل��ر�أة واملقاومة ملحق �صحيفة النهار
اللبنانية ،ن�شر بتاريخ 1993/4/10م.
 - 1التيم�س :النهر الذي �ساعد على ت�صريف
الف�ضالت والنفايات خ��ارج لندن ..وي�ضرب املثل
بهذا النهر.

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

د .خالد حميي الدين الربادعي

�شاعر ،م�سرحي ،ناقد
• ولد يف يربود عام  .1934عا�ش بني �سوريا
ولبنان واخلليج العربي.
• عمل يف ال�صحافة.
• ع�ضو جمعية ال�شعر
• ع�ضو االحتاد العام العاملي للم�ؤلفني باللغة
العربية.
• ع�ضو جممع البالغة العاملية.
• ع�ضو جمل�س احتاد الكتاب العرب بدم�شق.
• مقرر جمعية امل�سرح من عام � 1988إىل
عام .1993
• �شارك يف ت�أ�سي�س احتاد الكتاب العرب يف
�سوريا عام .1969
• حاز عدد ًا من اجلوائز الأدبية الكربى
منها:
 جائزة البابطني للإبداع ال�شعري /فا�ساملغرب عام  ،1994عن �أف�ضل ديوان �شعر.
 جائزة مياين الثقايف لل�شعر  /القاهرة عام ،1996عن �أف�ضل ديوان �شعر.
 جائزة الأثنينية /جدة عام .1996 -جائزة امللك احل�سن الثاين عام .1996

من م�ؤلفاته:

 1دمر عا�شق ًا  -م�سرحية �شعرية -احتادالكتاب العرب  -دم�شق .1978
 2العر�ش والعذراء  -م�سرحية �شعرية -احتاد الكتاب العرب -دم�شق .1980
 3ح�صان الأبانو�س  -م�سرحية �شعرية -احتاد الكتاب العرب -دم�شق .1982
 4ال�سالم يحا�صر قرطاجنة  -م�سرحية�شعرية  -احتاد الكتاب العرب -دم�شق .1978
 5جودر والكنز  -م�سرحية �شعرية -احتادالكتاب العرب  -دم�شق .1984
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أخبار

•�أ.حممد حديفي

ناب الكرميِ �إذا ا�ستُفزَّ �أكول
ُ
ها �أنتم الآن حت�صدون ما زرعته �أيديكم من قتلٍ وعمالةٍ
و�إجرام ،ولأنكم ذهبتم بعيد ًا بعيداً ،وغردمت خارج �سرب
الوطن الذي فتح لكم قلبه ويديه وعقله ،وحتمل منكم ما
مل حتتمله �أم من وليدها ،ف�صرب و�صابر ،ثم �أ�شرع قلبه
اجلريح ال��ذي �أدميتموه عامدين ،ون��ادى عليكم ب�صوته
املبحوح كي تدخلوه ،ف�أ�شحتم بوجوهكم عنه ،ورحتم
تر�سلون للآمنني يف �أح�ضانه قذائف احلقد واملوت ،فيتمتم
الأطفال ،وهدمتم البيوت على ر�ؤو���س �ساكنيها ،ورمّلتم
و�أثكلتم الأمهات ،حتى �أن امل�شايف التي �أ�شيدت من عرق
ال�شعب كي تداوي اجلميع ،مل ت�سلم من حقدكم ،واملدار�س
التي بناها ال�شعب لتكون مهد ًا تنمو يف �أح�ضانه العقول،
ويرت�سخ فيها نور املعرفة حولتموها لدريئةٍ تزرعون من
خاللها ال��رع��ب والقتل ،و�أرواح الأط��ف��ال ه��ي ال�ضحية،
وظننتم �أنكم �ست�ستمرون يف �إجرامكم �إىل الأبد ،و�أن هذا
الوطن الذي منحكم الفر�صة تلو الفر�صة علكم ترعوون،
وعلكم توقفون عمالتكم لأعدائه ،و�إجرامكم بحقه� ،إال
�أنكم مل تفعلوا بل ازددمت حقد ًا وارتهان ًا وعمالةً  ،حتى
طفح الكيل ،و�أ�صبح ردع��ك��م ،و�إي��ق��اف جرائمكم مطلب ًا
�شعبي ًا ملح ًا من �أفراد و�أ�سر و�أطفال ال�شعب العربي ال�سوري
بكافة �أطيافه ومكوناته ،ولئن اجلي�ش العربي ال�سوري هو
درع الوطن و�سياجه وحامي حماه ،وه��و امل�س�ؤول الأول
والأخ�ير عن �صون كرامة ال��وط��ن ،وحبات ت��راب��ه ،و�أم��ن
�أهله ومواطنيه ،كان ال بد من تلقينكم الدر�س القا�سي
الذي �أ�صبح �ضرورة ملحة ومطلب ًا وطني ًَا بامتياز ،ولعلكم
مل تفاج�ؤوا مبا ح�صل ،و�إن كنتم قد تنا�سيتم ب���أن هذا
اجلي�ش البطل الذي �صمد على مدى �سبع �سنوات م�ضت،
وجابه �أكرث من ثمانني دولة قادر على �أن ي�ستخرجكم من
�أوكاركم التي جند �أعداء هذا ال�شعب كل �أمواله لي�ؤمن لكم
احلماية والرعاية فيها بعد �أن ا�شرتى �ضمائركم ،و�سلبكم
�إرادتكم الوطنية ،فبعتم الوطن ،وا�ستقويتم ب�أعدائه،
لتنالوا من تاريخه و�صموده ،ومبادئه ،التي لطاملا حافظ
عليها لتكون �سد ًا منيع ًا �أمام طموحات الكيان ال�صهيوين،
و�أح�لام��ه يف التو�سع وق�ضم الأر����ض ،ليحقق م�شروعه
التاريخي بال�سيطرة على الوطن العربي ،وحتويل �أهله
�إىل �أجراء ي�أمترون ب�أوامره ،وي�صبحون رهن رغباته التي
�أقلها حتويلهم لغرباء يف �أوطانهم ،يعي�شون بال حرية،
وحتى بال كرامة ،لأن الأر���ض وال�سيادة فوقها ،وحرية
التعامل هي منبع الكرامة والأم��ن واال�ستقرار وال�سالم
والطم�أنينة.
كل الذي ح�صل يف هذا الوطن الرائع �سورية ،ومنذ �سبع
�سنوات مرت ثقاالً ،وكادت ت�أتي على كل �شيء فيه كنتم
�أنتم ال�سبب الرئي�س يف حدوثه ،وقد ترك لكم الوطن
احلبل على غاربه ،وو�ضع �أمامكم الفر�صة تلو الأخ��رى،
ومد لكم يد ال�سلم والإخاء� ،إال �أنكم وبعقولكم امل�ستلبة،
و�ضمائركم املباعة ب�أرخ�ص الأث��م��ان ظننتم �أن موقف
ال��وط��ن ���ض��ع��ف��اً ،و���س��ك��وت اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري على
�أفعالكم تهاون ًا وع��ج��زاً ،ف�أ�سفرمت عن وجوهكم ال�صفر
القبيحة ،وحولتم حياة املواطن الآمن يف هذا البلد �إىل
قلقٍ يف الليل ورعبٍ يف النهار ،و�أجربمت �أ�سر ًا على النزوح
والعي�ش على هام�ش احل��ي��اة يف خيام يفتقر امل��رء فيها

�إىل �أب�سط مقومات العي�ش الكرمي ،وال�س�ؤال الذي يقفز
�إىل الذهن الآن ..م��اذا بعد؟ و�إىل متى �سي�صرب املواطن
ال�شريف وي�����ص��اب��ر؟ ،ك��ل ال��ف��ر���ص ُو���ض��ع��ت �أم��ام��ك��م ،وكل
الأيادي اخلرية لوحت لكم ب�إمياءة ودودة حانية تدعوكم
�إىل التعقل وال�تراج��ع ع��ن �أفعالكم ال�شريرة املجرمة،
ولكنكم ولأن��ك��م م��رت��ه��ن��ون و���ض��ال��ع��ون ب��ال��ع��م��ال��ة للعدو
رف�ضتم ،وكابرمت ظن ًا منكم �أن هذه الأنفاق التي تعي�شون
بها كما اجلرذان قادرة على حمايتكم من غ�ضبة اجلي�ش
العربي ال�سوري الذي طفح كيله ،بعد �أن �أو�صلتموه �إىل
مرحلةٍ �أ�صبح ال�سكوت عليكم �سكوت ًا عن احلق ،وتراخي ًا
عن �أداء واجب مقد�س تعترب تلبيته من املبادئ الأ�سا�سية
التي تلقنها اجلي�ش العربي ال�سوري يف (�أكادميياته) حني
�أعده الوطن للدفاع عن كرامته ومقد�ساته..
ق��دم لكم ال��وط��ن ال��ع��رو���ض ال��ت��ي م��ن �ش�أنها �أن ت�صون
حياتكم ،وت�ؤمن لكم طريق ال��ع��ودة ،فماذا ك��ان ردك��م؟!
ا�ستن�سرمت على املواطنني الأبرياء العزل ،اتخذمت منهم
دروع�� ًا ب�شرية ،ا�ضطهدمت الن�ساء والأط��ف��ال وال�شيوخ،
وهددمت بالقتل كل من ي�ستجيب لنداءات اجلي�ش العربي
ال�سوري املتكررة ،وقد بلغ بكم احلقد على �أبناء وطنكم
�أن �أطلقتم قذائفكم احلاقدة على جتمعات ال�سكان الذين
جتمعوا للخروج طلب ًا ل�ل�أم��ن وال��راح��ة وال��ه��دوء طمع ًا
باخلال�ص من حقدكم عليهم ،وا�ضطهادكم لهم ،وبالرغم
من ذلك فماذا كانت النتيجة؟ لقد حتدى ه�ؤالء املواطنون
تهديداتكم لهم ،وك�سروا الطوق الذي فر�ضتموه عليهم،
وخرجوا باجتاه اجلي�ش العربي ال�سوري الهثني خائفني،
ولكنهم ما �إن و�صلوا �إليه حتى تبددت خماوفهم ،وتال�شت
معاناتهم ح�ين وج��دوا الأذرع اخل�يرة امل���ؤم��ن��ة بقد�سية
الوطن ،وطهر ترابه متتد �إليهم ،وت�ؤمن لهم كل م�ستلزمات
العي�ش ال��ك��رمي ،وح�ين ارت��اح��وا قلي ًال وه���د�أت نفو�سهم
راح��وا ينقلون للعامل عرب �شا�شات التلفزة ما اقرتفته
�أيديكم املجرمة بحق الن�ساء والأطفال من مثالب و�أفعال
يندى لها اجلبني..
ها هو اجلي�ش العربي ال�سوري الآن ،وم��ن موقع القادر
املم�سك بجميع اخليوط يطلق نداءاته املتكررة ،ويوجهها
ملا تبقى لديكم من �ضمائر �إن وجدت لكي تلقوا �سالح الغدر،
وتكفوا عن اقرتاف اجلرائم ،وتعودوا حل�ضن الوطن �صون ًا
لأرواحكم ،ف�إن امتثلتم �أمنتم ،و�صنتم �أنف�سكم من التهلكة
وامل��وت ،و�إن رف�ضتم كما فعلتم طيلة �سنوات �سبع ف�أنتم
امللومون لأنكم اخرتمت م�صريكم املحتم بكامل �إرادتكم ،يف
وقت مل يعد ال�صرب على �أفعالكم ال�شريرة القذرة ممكن ًا
بعد ال��ذي ح�صل ويح�صل كل ي��وم ،فقد ا�ستنفذت جميع
الفر�ص التي منحت لكم ،وب�أيديكم �أقفلتم جميع الأبواب
الكفيلة ب���أن ت�ترك منفذ ًا لل�ضوء ك��ي يعرب منها م���ؤذن�� ًا
ب�شروق ال�شم�س ،وبزوغ فجر الوطن.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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مدارات يف الثقافة والتاريخ واالجتماع وال�سيا�سة
كتاب جديد� ،صدر حديث ًا للدكتور خلف اجل��راد حتت عنوان
(م��دارات يف الثقافة والتاريخ واالجتماع وال�سيا�سة) عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب ،وا�شتمل على درا�سات و�أبحاث و�أفكار
هدفها الأول ت�شكيل وعي معريف ي�ؤمن بالدور املحوري للثقافة
الوطنية املتجذرة من جهة وبالتفاعل الثقافية الإيجابي املنتج
وامل�ؤثر من جهة �أخرى.
ف�صول الكتاب جتلو العالقة الإ�شكالية بني املثاقفة والغزو
الثقايف يف اخلطاب العربي املعا�صر ،والفروق البادية ما بني م�صطلح
(التثقف من اخل��ارج) ،و(املثاقفة) �أو التفاعل الثقايف املتكافئ
واالنتقال من ثقافة الآخر �إىل الثقافة الوطنية ال�سابرة لأعماق
املجتمع العربي.
كما تقف ف�صول الكتاب عند بع�ض مالمح من التفاعل الثقايف يف
الع�صر العبا�سي ،ومعاين (ثقافات الأمم) من حيث التفاعل والنقل
وامل�شاركة ،وكيف مت ال�سطو على ا�سم (�أور�شليم) و�صف بال�صبغة

اليهودية ،وما حلق به من تزييف تاريخي ،و�أحد ف�صول الكتاب
يتلبث عند مفهوم (الطورانية) والعثمانية اجلديدة فيقف الباحث
الدكتور خلف اجلراد عند معاين هذا املفهوم ون�ش�أته ،ويك�شف عن
دور اليهود ال�صهاينة يف �إن�شاء النظرية الطورانية وت�أ�سي�سها
ورعايتها عرب التواجد اليهودي يف ال�سلطنة العثمانية ،وما قيل
حول ال�سلطان عبد احلميد الثاين وامل�شروع ال�صهيوين ،وهل ما
يحدث الآن :عثمانية جديدة �أم عودة �إىل الطورانية القدمية.
ويف �أح���د الف�صول احل��دي��ث ع��ن املجتمع ال�صيني م��ن خالل
ال�شخ�صية ال�صينية التقليدية والتحوالت التي عرفتها احلياة
ال�صينية من خالل حل امل�شكالت االقت�صادية ،وتغيري العادات
والتقاليد يف ظل �سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح.
و�آخ��ر ف�صول الكتاب يتحدث عن العلوم والتقنيات املعنية
بالإبادة والتج�س�س وال�سيطرة على ال�شعوب ،مثل ع�سكرة الف�ضاء،
تطبيقات (النانو) ،ا�ستغالل الهند�سة الوراثية حلروب عرقية،

والتالعب بالعقول ،ومواقع التوا�صل االجتماعي وتوظيفها ل�صالح
الكيان ال�صهيوين ودول الهيمنة يف العامل ،ومنها الواليات املتحدة
الأمريكية.
جاء كتاب الدكتور خلف اجل��راد يف ح��وايل � 300صفحة من
احلجم الكبري ،وهو كنز معريف يعتمد التحليل واملوازنة والقراءة
الهادئة التي تعيد ظواهر العامل �إىل �أ�سبابها وما يتوخاه الغرب
من النتائج!

