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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

�شـ ّتان
يف معاجم اللغة �أنّ معنى "�شتّان"" :ال ُبعد املفرط َبني َّ
ي ،و�أنّه
ال�ش ْي َئ نْ ِ
ا�ضي َتق ِْديره �شتَّ " ،و�أنّه ُيعرب" :ا�سم فعل
و�ضع ا ْل ِف ْعل المْ َ ِ
و�ض َع َم ِ
ا�سم ِ
ٌ
ما�ض مبني على الفتح" ،و�أنّ "ال�شتّ " ،كما ورد يف "ل�سان العرب" ،يعني:
ٍ
"االفرتاق والتفريق" .ويف باب "كلمات ُت�س ّمى �أ�سماء الأفعال "...يف
كتاب "العوامل املئة النحوية يف �أ�صول علوم العربية" لعبد القاهر
اجلرجاين �أنّ الأ�صمعي ا�ستقبح زي��ادة "ما" بعد "�شتّان" ،و�س ّوغ ذلك
بقوله" :لأنّ (ما) لو كانت مو�صولة لكان فاعل �شتّان �شيئ ًا واحد ًا وهو
يقت�ضي �شيئني لأنه مبعنى افرتق".
ما �سبق من القول ال يعني ما تعنيه الكلمة يف معاجم اللغة ،وال ما
قيل ب�ش�أنها يف كتب النحويني ،بل ما تت�ضمنه من الداللة على الت�ضاد
م�شي
بني مو�صوفني ،ذات�� ًا �أو جماداً ،ومن ذلك قولهم�" :شتّان ما بني ِ
وم�شي ر ّبات احلجال" ،و"�شتّان ما بني الرثى والرث ّيا" .ويف "�صبح
جلمال
ا ِ
ِ
الأع�شى" للقلق�شندي قوله�" :شتّان بني فاعل وقائل ،ومعط وقابل،
وواهب و�سائل ،ورافد وحامد ،و�شاكر و�شاكد"(ال�شاكد :املانح) ،ومن �أقدم
مما ذكره الإمام اخل�شني (املتوفى �سنة 976
الأمثال يف بالد الأندل�سّ ،
و�سعاد" ،وقوله �إنّ
م) يف كتابه "ق�ضاة قرطبة" قولهم�" :شتّان بني خلّة ُ
الفهري� ،آخر والة الأندل�س ،وهبها ملعاوية
الأوىل كانت جارية ليو�سف
ّ
بن �صالح قا�ضي قرطبة ،وكانت قبيحة ال�شكل� ،أ ّما ُ�سعاد فكانت خادم ًا
لها ،وكانت فائقة ُ
احل�سنُ ،
ف�ضرب بهما املثل يف البون ال�شا�سع بني اثنتني،
بل بني كلّ اثنني بينهما ما بينهما من الت�ضاد الذي ي�ستدعي الرثاء حلال
املفارقة بني نقي�ضني �صارخني يف تعبريهما عن ثنائية القبح واجلمال،
وال�شر واخلري ،والظلمة وال�ضوء ،والباطل واحلقّ  ،والظلم والعدل ،و....
وما �سبق من القول مقدّ مة ب�آن للحديث عن املفارقة بني �شكلني للكتابة،
�شتّان بينهما :كتابة بو�صفها �أداة للتعبري و�أخرى بو�صفها �أداة للتدمري،
وبني كتابة بو�صفها فعل تنوير و�أخرى بو�صفها فعل تزوير ،وبني كتابة
تبني و�أخ��رى تهدم ،وكتابة تدفع باحلقيقة �إىل الوقوف على قدميها
و�أخرى ترغمها على الوقوف على ر�أ�سها.
فن � ٌ
اك
ل�شاعر قوله" :لكلّ ّ
أ�صول ي�ستقلُّ بها � ...شتّان ما بني �س ّب ٍ
ومعمار" ،ولل�شاعر املوريتاين امللقّب ب�أ ّبد ال�صغري (املتوفى �سنة  1911م)
ال�سقط"،
ببادرة من قوله
مل
ِ
ٍ
قوله�" :شتّان ما بني من ي�أ�سو الكلوم وكا ٍ ...
وللواقع ،ومنه� ،أنّه �شتّان بني اثنني من �أبناء �آدم :ذكر ورجل ،فالذكورة
�صفة بيولوجية بحتة والرجولة �صفة قيمية ،ولذلك قيل ما �أكرث
الذكور وما �أقلّ الرجال!
القول ال�سقط ،ذلك هو ما يهذي به ال�شخ�ص ال�سقْط ،ذكر ًا �أو �أنثى،
للطي والقب�ض والثني واالنثناء.
وذلك هو نقي�ض القول الب�سط �أي املفارق ّ
الناطقي بهما ،فالأ ّول يحيل على �سقْط
و�شتّان بني القولني كما �شتّان بني
نْ
من ذكر �أو �أنثى ،والثاين على كمال من رجل �أو امر�أة .الأ ّول قد ي�ضرم
حريق ًا ،والثاين قد يطفئ حرائق ،و�شتّان بني االثنني� ،شتّان بني
وبعد ،وقبل ،فلأبي العتاهية قوله يف عجز بيت من �شعره�" :شتّان بني
ال�ضاللة والر�شد" ،وللأحنف الكعربي قوله يف عجز بيت من �شعره �أي�ض ًا:
نقي الد ّر وال�صدَ ف".
"�شتّان بني ّ
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ال�ســرد الحكائي

• د .م�أمون اجلنان
يرتكز ال�سرد احلكائي على تقنيات �إيقاعية وتتابع لتدرجات
الأحداث وترتيبها وتواليها تظهر يف الك�شف املبنى احلكائي
وكيفية تقدمي ال���راوي ملتنه احلكائي ،والطريقة التي
حت��ول اخل�بر ال�سردي �إىل ق�صة التي تكمن يف تفا�صيل
امل�سافات واملحطات الزمنية وامل�صطلحات و�أمناط املنظور،
وتقف على جانب كبري من الأهمية تقنية النظام الزمني
يف الق�صة وال��رواي��ة والأن����واع ال�سردية الأخ����رى ،التي
تعطي مبجملها خ�صائ�ص العمل نف�سه ،وبالتايل تك�شف هذه
التقنيات عن ذكاء القا�ص �أو ال�سارد يف تناول حكايته و�إدارتها
ب�شكلها التجريدي ال�سردي ،في�ضفي عليها منط ًا جمالي ًا فني ًا ي�ؤثر
ت�أثريا يف �سمات ال�سرد املتميز ،وي�صبح الرتتيب الزمني للأحداث
وزمن احلكاية الزمن التاريخي الواقعي [كالزمن يف اجلملة
النحوية] ولي�س م�س ِّوغا �إطالقا القفز فوق حدود الزمن يف
الن�ص الق�ص�صي �أو احلكائي ،فعملية التحليل املركب بني بنية
احلكاية والق�صة يتبني يف الكيفيات والأ�شكال ال�سردية التي
تتمركز بني م�ستويني:
زمن ال�شيء املحكي عنه.
وزمن ال�سرد عينه.
فالرتتيب واال�ستمرار والتكرار ميكن �أن يقتل الن�ص من خالل
هذا التناوب املكرور بال طائل بني الوقائع وال�سرد ،وقد ُي�ؤثر
ال�سرد ال�ضعيف على ُبنية الن�ص وتركيبه ت�أثري ًا �سلبي ًا ،فالدقة
تلقي م�ضمون الق�صة وطريقة �سردها ب�أ�ساليب عدّ ة دون زيادة
وح�شو ال فائدة منه ،وال�سرد ُي�صنّف ب�أنه الن�شاط الزمني الذي
ال�سارد للوقائع باال�ستناد على حماور مت�صلة
يو�ضح كيفية �إدراك ّ
بحلقات متتالية مت�سل�سلة ُمعتمدا على تقنيات كتابية متعددة
مثل :احلذف ،واال�سرتجاع والتلخي�ص ،والو�صف وغريها .هنا
يعتمد الروائي على ر�سم �شخ�صياته يف ال�سرد احلكائي الرمزي
من عوامل افرتا�ضية ال حتاكي الواقع فقط بل ت�ستعري منه املادة
واحلركة والألوان واملعايري القيمية بحيث ت�أخذنا هذه العنا�صر
االفرتا�ضية �إىل متاهات متداخلة ب�شكل �سردي علني �أحيان ًا
وب�شكل م�ضمر خافت �أحيان ًا �أخرى ،ف�ض ًال عن ت�سجيل الرغبات
وردود الأفعال والأمناط االجتماعية واالقت�صادية ال�سائدة يف
تلك املجتمعات.
فال�سرد الرمزي يبني ويفكك ويعيد البناء من جديد لي�شري
�إىل �أن هذه العوامل حتتاج �إىل التغيري واال�ستمرار بعيد ًا عن
النمطية واجلنون ( )1والروائي البارع يف مهمته ميكنه الت�صرف
وال��ول��وج �إىل �سراديب و�أع��م��اق النف�س الب�شرية :ال�صادمة،
والوهمية ،وال�شخ�صيات ال�شبحية� ،إىل �أن يتغلغل �إىل الهوية
ب�سرد حكائي مييل �إىل �أن ي�صبح وليد ًا �أجنبته �أمه بليلة ظلماء
باردة من ع�شيقها وقد انتبذت به مكان ًا قرب ال�صخرة التي �شهدت
حلظات ال�صرخة الأوىل.
وتتواىل ال�شخ�صيات و�أ�سما�ؤها لتتحرك خارج �إطارها الزمني
واالجتماعي ،وبح�سب وظائفها �أو �ألقابها :كالبواب ،والفالح،
وال��ه��ارب ،وك���أم �سلمى ،و�أم عفراء ،و�أب��و هند ،ولهذه الأ�سماء
دالالت عديدة :من بينها �إب��راز ال�شخ�صيات التي لها وظيفة
حم��ددة يف �سياق احلكاية وال�شخ�صية الوهمية الهام�شية
التي تغرد خ��ارج ف�ضاء ال�سرد ال��ذي ُيبنى عليه ع��ادة دعائم
امل�ستقبل كبنية لغوية تن�ساب كن�سمة �أو كجملة مو�سيقية تعك�س
مرتك�سات الذاكرة �أو التالعب بالزمن جيئة وذهاب ًا بعد ر�صد
عوامله الداخلية (املونولوج).
فال ميكننا �أن ن�ؤمن بوجود ق�صة ما دون حكاية ودون �سرد
يقدم للمتلقي ب�شكل ت�ستجيب له الفطرة الب�شرية ،وبخا�صة �إذا
عرفنا �أن ال�سرد هو احلامل للحكاية واملعرب عنها على احلقيقة
وهو العامل اجلاذب على �شد القارئ للحكاية بوا�سطة ال�سارد،
وهذه العالقة بني ال�سرد واحلكاية حتتاج �إىل معرفة ثالثة
�أمور هي:
العالقة اجلزئية بني احلكاية واخليال.

تعزية

طبيعة البناء احلكائي.
اخلطاب ال�سردي.
حيث ميكننا فهم هذه العنا�صر بعد اقتناعنا ب���أن الإن�سان
جمبول فطري ًا على التحدث بالأمور العجيبة ب�شكل حكائي ،لأن
ذلك ي�أخذه �إىل معاناة التجربة الإن�سانية املبا�شرة ،فاحلكاية
ت�ساعد على الن�ضج كما �أن ال�سرد احلكائي مقنع ًا وم�ؤثر ًا وممتع ًا
وينفعل به املتلقي ويتفاعل معه؛ نتيجة الت�أثر والت�أثري بجدلية
دون �أن يخرج الن�ص احلكائي عن ركيزتيه الأ�سا�سيتني �أال وهما:
1ـ ال�شخ�صية :التي متثل الإن�سان الرمزي.
2ـ احلدث :الذي ميثل الواقع الرمزي واحلقيقة واملتخيل.
وبعامة ي�صبح ال�سرد بطبيعة احل��ال عملية تقدمي احلدث
وعالقته بال�شخ�صية �أو عالقة ال�شخ�صية به �أثناء احلدث؛
وهذا يكمن بامتالك (احلاكي �أو الراوي) خميلة ن�شطة ت�سبق
عقله وتتوقع عواقب الأمور ونتائجها وجمريات �أحداثها ،وال
ما�ض حافلٍ بامل�شاهدات وحكايات
بد لهذه املخيلة �أن ترتكز على ٍ
اجلدات منذ الطفولة ،وينبغي لهذه املخيلة من �أن تكون قادرة
على التحليق فوق الواقع ف�ض ًال على قدرة ال�سارد من �إلبا�س هذه
املخيلة مواقف مالئمة للتغيري والتعبري وطرح الأ�سئلة املتعلقة
مب�صري احلدث احلكائي ب�سبب خياله ،ليت�صور بعد ذلك واقع ًا
خالي ًا من الب�ؤ�س قاد ٍر ًا على تغيري الواقع املتخيل.
وللوهلة الأوىل يبدو �أن الروائي :باين تلك احلكاية والن�ص
احلكائي املتخيل على الإن�شاء اللغوي الق�ص�صي ال�سردي ،وهذا
يتجلى بو�ضوح يف ترابط الأحداث وعالقتها باحلدث ،مما يبعث
على الت�شويق والإثارة ويدفع باجتاه متابعة القراءة ،لذا ف�إن
اخلطاب ال�سردي هو[ :طريقة تقدمي املادة الروائية مب�شاركة
الراوي� .أ .هـ] حيث يقوم بعر�ض ال�شخ�صيات بطريقة �سردية
واقعية يو�ضح من خاللها ما �أغفله املبنى احلكائي ،في�شري �إىل
جوانب تكمن يف الن�ص تقدم ر�ؤية وح ًال بح�سب تقنيات اخلطاب
ال�سردي يف بناء الن�ص املتما�سك ،وا�ضح االجتاه والر�ؤية املكتفي
بنف�سه الدال على االنفعال باحلدث والتفاعل معه ،بحيث ُي�شعر
املتلقي ب�صدق الأحداث وعمقها.
ال �شك �أن بروز الن�صو�ص الأدبية وبخا�صة املتعلقة بتعليل
[ال�شر] املحيط بال�شخ�صيات :هو �أن ين�صرف الراوي �إىل
ت�صوير �آالم ال�شخ�صية وبكائها ،جلعل املتلقي يتعاطف معها
ب�أ�سلوب من التعبري بحيث يتغلب الإن�شاء على اخلرب ،ومن ثم
يتعمد مبد�أ املبالغة وبخا�صة العناية بال�صور املوظفة للت�أثري يف
م�شاعر و�أحا�سي�س املتلقي فيتعاطف �إن�سانيا فيما بني ال�شخ�صية
واحلدث وهنا يعد توظيف الرمز يف الرواية العربية من �أقدم
امل�شاهد الأدبية التي عرفها الإن�سان ،فمنذ �أقدم الع�صور حاول
البع�ض من خالل الرمز فهم الأ�سرار وغوام�ضه ف�ضال عن تطوير
فكرته وتعميق ثقافته ،فجنحوا نحو ت�صوير الواقع وعامله
ليت�شكل بعد ذلك �سلوك احلا�ضر ليف�صح عن املوقف وال��ر�ؤى
الفكرية)2( .
وي�ستعمل الراوي الرمز يف ن�صه فيما �إذا �أراد طي خربه عن
النا�س وع��دم الإف�ضاء به ،فيجعل من الكلمة �أو احل��رف ا�سم ًا
رمزيا من �أ�سماء الطيور �أو الوحو�ش �أو �سائر الأجنا�س الأخرى
[كما يف كتاب نقد النرث لقدامة بن جعفر] وهو �أول من تكلم
عن الرمز باملعنى اال�صطالحي ( )3حيث اتفق معظم اللغويني
على �أن مادة الرمز ترادف الإ�شارة �أو الإمياءة ،غري �أنها اختلفت
يف كيفيتها :هل تكون باللفظ؟ �أو باجلوارح؟ �أو بغريها؟ منهم من
ذهب �إىل �أن الرمز هو :الإمياءة والإ�شارة بال�شفتني واحلاجبني
�أو �ضم اليد �أو الل�سان ( )4لكن يرى ابن منظور يف كتابه ل�سان
العرب� :إن الرمز يكون ت�صويت ًا خفي ًا بالل�سان كالهم�س ،ويكون
بتحريك ال�شفتني بكالم غري مفهوم اللفظ ومن غري �إبانة ب�صوت،
و�إمن��ا هو �إ���ش��ارة بال�شفتني ( )5ويتبني من ذل��ك �أن الرمز من
الناحية اال�صطالحية هو الإيحاء �أي التعبري غري املبا�شر عن
النواحي النف�سية امل�سترتة التي ال تقوى اللغة الو�ضعية على

فجع الزميل ال�شاعر ممدوح اليقة بوفاة والدته يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احت��اد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتوجهون �إليه
بخال�ص العزاء .راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته
وي�سكنها اجلنة ،ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.
و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

دالالتها يف بع�ض احليان ،لكن من املمكن ا�ستثمارها للإف�صاح عن
الدالالت واملعاين التي تتماهى مع معاناة ال�شخ�صية يف ال�سرد
الروائي ،واالهتمام بالتجارب الإن�سانية الناب�ضة باحليوية
لأنها تعد م�صدر ًا هام ًا من م�صادر الإلهام الفكري؛ ورمبا رغبة يف
التعوي�ض العاطفي ورمبا رهبة من وط�أة زمن العجز التي حتياه
تلك ال�شخ�صيات؛ �أو هرب ًا �إىل �أح�ضان املا�ضي الذي يبدو جميد ًا
�أو مثالي ًا بالقيا�س �إىل احلا�ضر)6( .
�إن جت��اذب ال��رواة �أف��ك��ار ًا نقدية يف معظمها هي عبارة عن
حماولة التفتي�ش عن عنا�صر الإيحاء وال�صياغة و�أ�ساليبها:
كالألفاظ وال�صور واملو�سيقا والتجربة والتناغم والإيقاع ،من
حيث الرمز وال�سرد واحلكاية و�ضمن �سياقات التعبري املادي
الباحث عن اجلوهر امل�سترت الذي ينطوي على القدرة الت�أثريية
يف املتلقي؛ فعمد ال��رواة �إىل التعبري بالرمز من خالل البناء
اللغوي �أم الرتابط احلدثي كقدرة �إيحائية ترمي �إىل دالالت
املعاين؛ وهذا ما �أ�شار �إليه اجلرجاين [م�ؤ�س�س علم البالغة]
بقوله� :إن فاعلية ال�سرد احلكائي تتبدى يف احلراك الداليل
الذي تولده القدرة العالئقية املجازية ،التي تتعدى دالالتها
ال�ضيقة املحدودة �إىل دالالت �أو�سع و�أرحب ومعانٍ �أجمع و�أبعد؛
لتزيد هذه العالقة من فاعلية اجلمال واالنزياح احليوي بو�صفه
فع ًال بنائي ًا باعث ًا ل�سريورة ال��دالالت وخمزونها الإب��داع��ي يف
الن�سق ال��روائ��ي؛ ويبدو �أن ال��ق��درة الرمزية ت�ضاهي �أحيانا
القدرة اللغوية التي ت�صد�أ وت�شيخ� ،إذا مل يتم جتديدها وحتديد
ينابيعها ف�ضال عن املمار�سة الدائمة والطواعية الت�شكيلية
واحلنكة امل�ستمرة بتالوين وان�ساق جديدة وب��ر�ؤي��ة واقعية
تع�صم هذه اللغة من التثلم وال�صد�أ واجلفاف واالهرتاء.
�إن الداللة الرمزية والر�ؤية الأدبية هي امل�ؤ�س�س لالنفجار
اللغوي املمتع ما يخدم ف�ضاء التجربة الإبداعية والفل�سفية
ً
ومتعة ،ولت�ؤكد جتذرها مع العوامل اجلمالية التي
ويزيدها عمق ًا
ترتادها الن�صو�ص بحيث ت�شكل ن�صا �شفافا يتدفق فيه �إ�شعاعات
�إيحائية تت�أمل الإدراك وتزيد فاعلية املتلقي خ�صوبة وجما ًال
و�أن�س ًا و�شعور ًا يالم�س �شغاف القلب.
املراجع
الن�ص والأ�سلوبية بني النظرية والتطبيق لعدنان بن ذري��ل من من�شورات
احتاد الكتاب العرب دم�شق 2000
امل�صطلح ال�سردي تعريباً وترجمة يف النقد العربي احلديث مقالة للدكتور
عبد اهلل �أب��و هيف ن�شر جملة جامعة ت�شرين للدرا�سات والبحوث العلمية/
�سل�سلة الآداب والعلوم الإن�سانية العدد  1عام 2006
الأث ��ر ال�ت��ورات��ي يف �شعر حم�م��ود دروي ����ش لعمر �أح�م��د ال��رب�ي�ح��ات ن�شر دار
اليازوري الأردن عام 2009
ال��رم��زي��ة يف الأدب ال�ع��رب��ي دروي ����ش اجل�ن��دي من�شورات دار النه�ضة م�صر
.1998
الأدب الرمزي لهرني بري ترجمة هرني زغيب �ضمن من�شورات �سل�سلة زدين
علما دار عويدات بريوت .1981
القامو�س املحيط للفريوز �آبادي من�شورات دار الكتب العلمية بريوت .1986
ل�سان العرب البن منظور دار �صادر بريوت .1955
دوريات املوقف الأدبي :العدد  2015 /535والعدد  2016 /564ال�صادرة
عن احتاد الكتاب العرب /دم�شق
1جملة املوقف الأدبي العدد  564لعام � 2016صفحة .1592الرمزية يف الأدب العربي دروي�ش اجلندي من�شورات دار النه�ضة م�صر.1998
 3الأدب الرمزي هرني بيري من�شورات عويدات بريوت .1981 4القامو�س املحيط للفريوز �أبادي من�شورات دار الكتب العلمية بريوت.1986
 5ل�سان العرب البن منظور دار �صادر بريوت .1955 6الأث ��ر ال�ت��ورات��ي يف �شعر حم�م��ود دروي ����ش لعمر �أح�م��د ال��رب�ي�ح��ات داراليازوري الأردن عام .2009

تعزية

فجعت الزميلة ال�شاعرة لينا حمدان بوفاة زوجها يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتوجهون �إليها
بخال�ص العزاء .راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

قضايا وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1586":الأحد 2018/4/15م  29رجب 1439هـ

معركة تحرير الغوطة
وت�صعيد ال�سعار ال�سيا�سي
• عبد احلكيم مرزوق
هل هي املرة الأوىل التي تتبنى الأمم العربي وم��ازال��ت تلك ال�سيا�سات القميئة
امل��ت��ح��دة امل��واق��ف ال��داع��م��ة ل�ل�إره��اب حت���اول �أن تفر�ضها على ال���دول العربية
يف �سورية �أم �أن تاريخ ه��ذه امل�ؤ�س�سة خا�صة يف �سورية التي تتعر�ض لأكرب حرب
الدولية حافل باملواقف غري العادلة كونية تقودها تلك الدول اال�ستعمارية التي
واملنحازة دائم ًا لبع�ض ال��دول العظمى تدعم الإرهاب واالرهابني يف �سورية.
التي متولها والتي تفر�ض �سيا�ساتها على
بالرغم من كل �شيء مل ت�ستطع تلك الدول
معظم �أنحاء العامل ؟!! ،وهل كان من باب �أن مترر م�شروع القرار الذي �أرادته وبال�شكل
امل�صادفة مث ًال �أن تتقدم الكويت وال�سويد الذي كانت تهدف من خالله ت�أجيل معركة
مب�شروع ق��رار لوقف الأع��م��ال القتالية يف احل�سم �أو ًال  ،وحماية الإرهابيني املتواجدين
�سورية �أم �أن��ه ي�أتي �ضمن �سيناريو لتبادل يف الغوطة ال�شرقية فالقرار  2401الذي
الأدوار وللتمويه على الدور الأمريكي القذر �صدر لوقف الأع��م��ال القتالية يف �سورية.
الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحلفا�ؤها ون�ص وفق ًا للتعديالت الرو�سية على �أن وقف
يف احلرب الكونية على �سورية فكل م�شاريع العمليات القتالية ال ينطبق على العمليات
القرارات التي قدمت �ستقدم لي�ست من �أفكار الع�سكرية �ضد تنظيمات داع�����ش وجبهة
تلك ال���دول التي تقدمها ب��ل ه��ي م�شاريع الن�صرة والقاعدة و�شركائها واجلماعات
�أم��ري��ك��ي��ة بامتياز حيث تتخفى الإدارة الإره��اب��ي��ة الأخ����رى ،وب��ذل��ك فقد �سحبت
الأمريكية وراء تلك الدول التي ت�ستخدمها ال��ت��ع��دي�لات ال��رو���س��ي��ة ال��ب�����س��اط م��ن حتت
كواجهة تبدو بريئة للوهلة الأوىل لكنها الإدارة الأمريكية التي كانت تريد �أن حتقق
يف امل�����ض��م��ون تخفي الأه�����داف ال��ع��دائ��ي��ة ن�صر ًا �سيا�سي ًا من خالل ذلك القرار الذي
التي ت�ضمرها ال��دول��ة الراعية ل�ل�إره��اب ا�ستماتت لإ�صداره من �أجل �إنقاذ �إرهابييها..
والإرهابيني يف �سورية.
وم��ع ذل��ك ف���إن حرب القرار مل يكد يجف
يف
ظهر
الذي
ال�سيا�سي
الت�صعيد وال�سعار
حتى انتهكت املجموعات امل�سلحة اتفاق
الأ�سبوع املا�ضي ك�شف القلق على الإرهابيني منطقة تخفيف التوتر يف الغوطة ال�شرقية
يف الغوطة ال�شرقية ولذلك ارتفعت الوترية ع�بر ا�ستهدافها ب��ـ  70ق��ذي��ف��ة الأح��ي��اء
ع�بر بع�ض امل��ت��ح��دث�ين الر�سميني ل��رع��اة ال�سكنية يف مدينة دم�شق وريفها وقد ردت
الإره���اب وع�بر و�سائلها الإع�لام��ي��ة وذل��ك وح��دات اجلي�ش العربي ال�سوري ب�ضربات
لإنقاذ �إرهابيي الن�صرة من �ضربات اجلي�ش
دقيقة على ال��ن��ق��اط ال��ت��ي انطلقت منها
العربي ال�سوري من خالل اختالق الأكاذيب
القذائف و�أ�سفرت عن تكبيد املجموعات
وف�برك��ة احل��ق��ائ��ق مب��ا ي��خ��دم �أج��ن��دات��ه��م
امل�سلحة خ�سائر بالعتاد والعدد.
العدوانية يف �سورية.
معركة حترير الغوطة انطلقت وال ميكن
فالعني احل��والء له�ؤالء مل جتعلهم يرون
ال��ق��ذائ��ف ال��ت��ي ك��ان��ت تطلقها املجموعات للع�صابات الإرهابية وداعميها �أن ي�ستمروا
الإره��اب��ي��ة القابعة يف الغوطة ال�شرقية يف عنجهيتهم وفر�ض �شروطهم على الدولة
باجتاه الأحياء الآمنة داخل دم�شق والتي ال�سورية  ،لأن �سورية قد �أخذت قرار احل�سم
وتطهري وحترير كامل
بلغت خ�لال ال�شهرين
الأرا�ضي ال�سورية من
املا�ضيني  1200قذيفة
الإره���اب والإرهابيني
ت�����س��ب��ب��ت ب��ا���س��ت�����ش��ه��اد
وه���ي حت��ق��ق ك���ل ي��وم
و�إ����ص���اب���ة امل���ئ���ات من
امل��واط��ن�ين ال�����س��وري�ين معركة حترير الغوطة انطلقت ن�����ص��ر ًا ج���دي���د ًا على
الإره������اب ح��ي��ث ق��ال
وكل ما ر�أته هو كيفية
�إنقاذ �إرهابيي الغوطة وال ميكن للع�صابات الإرهابية رج��ال اجلي�ش العربي
ال���������س����وري ك��ل��م��ت��ه��م
وداعميها �أن ي�ستمروا يف
ال�����ش��رق��ي��ة وت���أج��ي��ل
احل�������س���م ال������ذي ك���ان عنجهيتهم وفر�ض �شروطهم على يف ك���اف���ة امل���ي���ادي���ن ،
وال مي��ك��ن لأم��ري��ك��ا
ي�����س��ت��ع��د ل���ه اجل��ي�����ش
الدولة ال�سورية
وحلفائها �أن يفر�ضوا
العربي ال�سوري والذي
�سيا�ساتهم ورغباتهم
ان��ط��ل��ق ول����ن ي��ت��وق��ف
فالقرار يف �سورية هو
�إال ب����إع���ادة ال��غ��وط��ة
�سوري بامتياز وال ميكن
ال�شرقية �إىل ح�ضن
لأح��د �أن يعبث به �أو
الوطن.
الإدارة الأمريكية وفرن�سا وبريطانية �أن يغري بو�صلته التي كانت دائم ًا و�أبد ًا �ضد
ال��داع��م��ون ل�ل�إره��اب يف �سورية ه��ل كانوا الإرهاب والإرهابيني ومع احلقوق والق�ضايا
���س��ي��ت��وان��ون للحظة واح����دة م��ن الت�صدي العادلة.
و�إذا كانت الأمم املتحدة تتبنى املواقف
والق�ضاء عليها لو �أن جمموعة من الإرهابيني
مت��رك��زت يف �إح����دى الأح���ي���اء الأم��ري��ك��ي��ة الداعمة للإرهاب لأن هذه الدول هي املمولة
�أو الفرن�سية �أو الربيطانية ..الإج��اب��ة لها وللإرهاب ف�إنها ال ميكن �أن تنت�صر على
البدهية ب�أنها لن ت�ؤجل ذلك ل�ساعة واحدة �إرادة ال�شعوب لأن على الأر����ض من يقول
 ..فكيف يقبل العقل �أن تفر�ض تلك الدول الكلمة الف�صل وير�سم اخلواتيم التي تليق
ب���أن تقبل �سورية مبا تفر�ضه تلك ال��دول بهذه ال�شعوب التي تنا�ضل �ضد الإره���اب
عليها من �شروط للتعامل مع الإرهابيني ..؟ وحتلم دائم ًا بغد جميل وم�شرق ال مكان فيه
�إن تاريخ تلك الدول الإرهابي واال�ستعماري للظلم ولال�ستعمار وهي �إرادة ال�شعوب التي
م��ع��روف ع�بر تاريخها الأ���س��ود يف الوطن نعتقد �أنها �ستنت�صر يف النهاية ب�إذن اهلل.
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• مالك �صقور

حتدثت يف الزوايا ال�سابقة عن كتاب (كليلة ودمنة) ـ قال جوهر :لكنك مل حتدثنا عن
ترجم هذا العمل الإبداعي الفريد ـ كما تقول ـ �إىل اللغة العربية.
ال�شخ�ص الذي َن َق َل �أو
َ
فقلت :هذا ما يحدث يف كثري من الأحايني� ،أن ُي�شتهر عمل �إبداعي ُترجم �إىل اللغة
العربية �أو غريها ،ويهمل ا�سم املرتجم �أو ُين�سى .واحلق يقال :يذكر ا�سم املرتجم ،لكنه
مرة يف �إحدى ندوات الرتجمة� :إن
ال يلقى الأهمية الكافية من معظم القراء ،وقد قلت ّ
املرتجم كخبز ال�شعري م�أكول ومذموم.
و�أع��ود �إىل كليلة ودمنة ..وقد حتدثت عن �أهمية هذا الكتاب ،ومكانته الرفيعة،
وعن طريقة اجلا�سو�سية التي �سرقته من بالد الهند �إىل بالد فار�س ،وكم كلّفت غالي ًا
هذه العملية ،لكن يف احلقيقة يعود الف�ضل يف النهاية �إىل الرتجمة؟ فلوال الرتجمة من
الهندية القدمية ،ثم �إىل لغات �أخرى ،و�أخري ًا �إىل الفار�سية ،ومن الفار�سية� ،إىل العربية
ملا عرف الأدب العاملي هذا الأثر الفني الرفيع امل�ستوى� ،شك ًال وم�ضمون ًا ،الذي هدف �إىل
�إ�صالح الأخالق ،وتهذيب النفو�س ،وعظة احلاكم ،وحكمة الفيل�سوف ،والذي يو�ضح كيف
يقطع املحتال الكذاب عالقة ال�صديقني املتحابني ،وكيف يلعب الكذاب الن ّمام دور ًا حقري ًا
و�ساف ًال يف املجتمع ،وكيف على احلاكم �أن يعتمد على ال�صادقني املخل�صني ،ويبعد الكذابني،
الوا�شني ،النمامني الخ..
هذا الكتاب ،وبف�ضل مرتجمه عبد اهلل بن املقفع ،انتقل �إىل العامل ب�أ�سره عن اللغة
العربية ،ويف الآداب العاملية ،يُعدُّ كتاب (كليلة ودمنة) كتاب ًا عربي ًا� ،أثّ��ر يف كل من
امل�ست�شرقني �أمثال :الفرن�سي �سلف�سرت دو�سا�سي ،وكيث الإنكليزي ،والأمل��اين نولوكه،
و�أكرثهم ت�أثري ًا كان (الفونتني)..
فمن هو عبد اهلل بن املقفع؟
هو فار�سي الأ�صل ،ويقال� ،إن ا�سمه كان ( َر ْو َزبه) وعندما �أ�سلم ُ�سمي (عبد اهلل) ،وكانت
والدته ( 106هـ 724 ،م).
ويقال� ،أي�ض ًا ،عن ت�سمية �أبيه (باملُقفَّع) لأنه و َّ
يل اخلراج يف �إمارة وايل العراق وفار�س
ف�سرق ما ًالُ ،
َ
ف�ضرب �ضرب ًا مربح ًا ،حتى تقفعت يداه ولهذا
ـ احلجاج بن يو�سف الثقفي،
ُ
قب(:املقفع) ..وثمة ر�أي �آخر� :إنه لقّب باملقفع لأنه كان يعمل بالقِفاع؛ جمع قفعة وهي
ُل َ
ت�شبه ال ُقفّة� ،أو الزنابيل ..وعن ن�ش�أته يذكر د .ح�سني جمعة� :إن قرية (جور) الهادئة
اجلميلة ،والتي ين�سب �إليها الورد اجلوري ،ل�شهرتها بهذا الورد ،كانت هذه القرية م�سقط
ر�أ�س عبد اهلل بن املقفع ،حيث ن�ش�أ يف �أح�ضان ربوعها الغناء..
احل�س ،ولطافة الذوق ،ورغبة
وملا وجد فيه �أبوه عالمات الذكاء والنجابة ،ورهافة
ّ
�شديدة يف الإقبال على املعرفة ،حر�ص على تعليمه �صنعة الكتابة ،التي كان يتقنها ويعمل
بها ،ثم دفعه �إىل تلقي الثقافة ،ثم ّ
ح�ضه على تعلّم اللغة العربية ،و�إتقانها كالفار�سية،
متام ًا لأنها كانت لغة الدولة ودواوينها ،وهي و�سيلة الكاتب الناجح يف احلياة.
ويذكر �أي�ض ًا د .ح�سني جمعة� ،إن ابن املقفع ب��د�أ م�شواره العلمي �أو املعريف ،يف �سن
مبكرة ،وعيناه ال تريان �إ ّال املعرفة ،وعقله ال يع�شق �إال العلم والثقافة ،ول�سانه ال ينطق
�إال بالف�صيح من القول ،يف الوقت الذي تفتحت مواهبه وم�شاعره و�أفكاره على احرتام
القدماء ،ومن ثم تعمقت خربته باحلياة العامة واخلا�صة ،حني دخل وهو �شاب �إىل
دواوين الوالة يف فار�س.
وقد عمل يف عهد بني �أمية ،وكذلك يف عهد بني العبا�س ،واجلدير بالذكر عن �شخ�صية
ابن املقفع� :إنه جاد جمتهد ،عفيف النف�س ،وات�صف بال�صدق ،والإخال�ص ،والذكاء ،فلديه
مروءة ،وثقافة ،وعلم..
وكان مثا ًال للوفاء والإخال�ص ،والت�ضحية بالنف�س وامل��ال ،وعما ُيذكر عن �إخال�صه
ل�صديقه عبد احلميد الكاتب ،الذي ُطلب من اخلليفة العبا�سي �آنذاك ،فهرب عبد احلميد
واختب�أ عند عبد اهلل املقفع ،وحني ُعرث عليه يف بيت ابن املقفع ،فاج�أهما الطلب� :أيكما
عبد احلميد؟ فقال كل واحد منهما� :أنا ،خوف ًا من �أن ينال �صاحبه مكروه ،وخاف عبد
احلميد من �أن ي�سرعوا �إىل ابن املقفع ،فقال :ترفقوا بنا ،ف�إن ك ًال منا له عالقات ففعلوا،
و�أخذوا عبد احلميد.
وله ق�ص�ص �أخرى يف الوفاء والإخال�ص والت�ضحية بالنف�س واملال ،هذا هو مرتجم �أو
امل�ؤلف الثاين لكليلة ودمنة.
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ميالد البعث
وب�شائر الن�صر القادم

•زبري �سلطان
حتل ال��ذك��رى احل��ادي��ة وال�سبعون مليالد
حزب البعث العربي اال�شرتاكي ،واحلرب
الكونية التي �شنت على �سورية ،تكاد
تقرتب من الإع�لان عن هزميتها ،فقوى
الإره�����اب ال��ت��ي �صنعها �أع����داء الأم���ة
والإن�سانية تنك�سر وت��خ��رج م��ن بقعة
�سورية و�أخرى ذليلة حمتقرة ،وتتطهر
تلك البقع اجلغرافية من الأر���ض ال�سورية
من رج�س الإرهابيني و�إجرامهم وخيانتهم
وعمالتهم ،وك��ل ذل��ك يتم وف��ق �إيقاع قوات
اجلي�ش العربي ال�سوري واحللفاء ،التي تكيل
لهم ال�ضربة تلو ال�ضربة املاحقة ،فطردتهم
من وعر حم�ص ،وحلب وريفها ،ودير الزور،
وتدمر ،والقلمون الغربي ،وها هي الغوطة
ال�شرقية اليوم ترفع العلم ال�سوري لتعود �إىل
ح�ضن وطنها ،بعد �أن �سبقتها ب�أ�شهر الغوطة
الغربية .وما هي �إال �أي��ام و�أ�سابيع و�أ�شهر
حتى ن�شهد �سورية مطهرة ب�شكل كامل من
الإرهاب ،وبخروج القوات املحتلة الأمريكية
والرتكية والفرن�سية مع العمالء الإرهابيني
من الذين قدموا من �أك�ثر من ثمانني دولة
ي�صطحبون معهم اخلونة من �أبناء الوطن
الذين باعوا وطنهم و�شرفهم و�أر�ضهم و�أهلهم
بحفنة من الدوالرات �إىل غري رجعة.
يف ه��ذا الزمن التاريخي ل�سورية ولقوى
امل��ق��اوم��ة التي حتقق الن�صر؛ ي���أت��ي ميالد
البعث ،الذي قاد احلركة الن�ضالية القومية
يف امل�شرق العربي مع بداية احلرب العاملية
الثانية ،ملبي ًا احل��اج��ة املا�سة للجماهري
العربية �إىل التنظيم القومي الواحد ،يحمل
م�شروعها النه�ضوي التحرري ،وينا�ضل من
�أجل �إخراجها من واقع التجزئة واالحتالل
والتخلف االجتماعي االق��ت�����ص��ادي ،ال��ذي
عا�شته منذ قرون من الزمن ،وليقود ن�ضالها
من �أجل حتقيق هدفها الوطني بطرد قوات
االح��ت�لال الأوروب����ي م��ن ال��ب�لاد العربية،
والت�صدي للم�شروع ال�صهيوين يف فل�سطني .
ولد البعث العربي اال�شرتاكي بعد خما�ض
تاريخي طويل حلركة اجلماهري العربية،
ليكون الوعاء التنظيمي لطليعتها الثورية،
يقودها نحو �أهدافها القومية امل�شروعة،
وهذا ما �أكد عليه يف بيانه الأول ال�صادر يف
 24متوز  ،1943وترجم �شخ�صية حركة
البعث ،و�سماتها ،و�ضرورات والدتها وعرب عن
ماهية تلك الطليعة فقال:
من��ث��ل ال����روح ال��ع��رب��ي��ة ���ض��د ال�شيوعية
املادية.
احلي �ضد الرجعية
العربي
التاريخ
منثل
ّ
امليتة والتقدم امل�صطنع.
منثل القومية العربية التامة املعربة عن
حا�صل ال�شخ�صية.
�ضد القومية اللفظية ال��ت��ي ال تتعدى
الل�سان ،ويناق�ضها جمموع ال�سلوك.
منثل ر�سالة العروبة �ضد حرفة ال�سيا�سة.
منثل اجليل العربي اجلديد.
بهذه الكلمات عربت حركة البعث يف الأيام
الأوىل لوالدتها عن ر�ؤي��ة معرفية لتاريخ
الأم��ة وحا�ضرها وم�ستقبلها ،وب�أنها جاءت
لتمثل الروح العربية ،التي جتلت يف ر�سالتها
اخلالدة �إىل �شعوب العامل التي ت�شكلت عرب
�آالف ال�سنني ،وتبنت يف م�ضامينها تطلعات
الإن�سان نحو امل�ساواة والعدل والإن�صاف،
ورف�����ض الظلم واال���س��ت��ب��داد واال�ستعباد،

قضايا وآراء

فن يف مواجهة احلرب..
(جتارب و�شواهد) الأ�شخا�ص
•كرم النظامي

وقدمت للإن�سانية ح�ضارات مدنية ال يزال
العامل ينهل من ثمارها �إىل يومنا هذا ،بدء ًا
من اخ�تراع الأبجدية �إىل تعليم الب�شرية
الريا�ضيات والفل�سفة والعلوم �إىل الديانات
الثالث التي ظهرت على �أر�ضها.
�إن حركة البعث ارتكزت �إيديولوجيتها
على ال���روح وامل����ادة حتى تتكامل ال��ر�ؤي��ة
امل�ستقبلية للإن�سان العربي اجلديد ،الذي
�سي�ساهم يف �صناعة ح�ضارة العامل اجلديد،
التي ر�أى ب�أنها يجب �أن تقوم على هذا الثنائي،
حتى ال يكون �إن�سان ًا مادي ًا متوح�ش ًا يدمر كل
العالقات الإن�سانية من �أجل م�صاحله املادية
فقط وال روحي ًا مطلق ًا انعزالي ًا يرف�ض الناجت
املادي الذي ينمو خلدمة الإن�سان ورفاهيته.
كما �أنها جاءت وفق �سياق التاريخ العربي
����ي امل��رت��ك��ز ع��ل��ى الأ���ص��ال��ة،
امل��ت��ح��رك احل ّ
واملنطلق نحو احلداثة ،و�أنها تعرب ب�صدق عن
طروحها و�أهدافها من خالل �سلوكها اليومي
والتنظيمي الن�ضايل ،بعيد ًا عن االنتهازية
ال�سيا�سية الدعائية ،التي تطرح �شعارات
جميلة ،ومتار�س يف �سلوكها الف�ساد والتجزئة
والقطرية وتكر�س اجلهل والتخلف والتبعية.
�أك��دت حركة البعث ب�أنها حركة ن�ضالية
جماهريية تغيريية �ساعية لنه�ضة الأم��ة
العربية ،ال حت�ترف ال�سيا�سة التي تتميز
باملراوغة والتالعب على الألفاظ وم�شاعر
ال��ن��ا���س ،ب��ل ه��ي ح��رك��ة �صادقة م��ع نف�سها
و�أهدافها ومع جماهري �أمتها ،وهي الطليعة
الن�ضالية املتقدمة يف معارك الأمة لتحقيق
م�����ش��روع��ه��ا ال��ق��وم��ي ال��ن��ه�����ض��وي ال��ع��ق�لاين
احل�ضاري لهذا فهي التي متثل اجليل العربي
الناه�ض لبناء م�ستقبل �أمتها يليق مبكانتها
التاريخية احل�ضارية .
ويف ال�سابع من ني�سان ع��ام � 1947أعلن
ح���زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي اال���ش�تراك��ي بيانه
ال�سيا�سي ،وقيام تنظيمه ،و�إقرار د�ستوره ،و
جاء يف مبادئه الأ�سا�سية الثالث التايل :
وحدة الأمة العربية وحريتها ،وبحق هذه
الأمة الطبيعي �أن ت�ضمها دولة واحدة ،لأنها
ت�شكل وحدة جغرافية �سيا�سية ثقافية.
�شخ�صية الأمة العربية :و�أن هذه الأمة
لها �شخ�صية تتميز بها عن بقية الأمم ب�أنها
تبدع وتنه�ض مع حريتها .لهذا ر�أت متازج ًا
داخ���ل ال�شخ�صية ال��ع��رب��ي��ة ب�ين احل��ري��ة
والإبداع ،و�أن لديها حرية االعتقاد والكلمة
والفن واالجتماع مقد�سة .
ر�سالة الأم���ة العربية :ب�أنها �إن�سانية
ت�سعى لل�سالم وامل�ساواة واحلرية والإخ��اء
وال��ت��ع��اون ال���دويل وح��م��اي��ة الب�شرية من
الدمار واحل��روب وت�سابق الت�سلح فرف�ضت
الظلم واال�ستبداد والقهر والديكتاتورية،
ور�أت يف النظام اال�ستعماري جرمية تنا�ضل
الأمة �ضده ،وت�ساند كل الأمم الواقعة حتت
اال�ستعمار من �أجل �أن تنال حريتها .
ترجم البعث تلك املبادئ الأ�سا�سية عملي ًا
على �ساحات يف الوطن العربي كافة ،وقدم
على �أر�ضه دماء منا�ضليه ،وت�صادم مع القوى
الرجعية والتجزئة وال�صهيونية واال�ستعمار
و�أذن��اب��ه ومنا�صريه ،فكان البعثيون وق��ود ًا
للحرية يف �سورية والعراق والأردن ولبنان
واجلزيرة العربية واليمن وعدن ،وما زالوا
�إىل يومنا هذا يقدمون الت�ضحيات يف العديد
من ال�ساحات.

تنحت االنطباعية جانب ًا من امل�شهد الت�شكيلي ال�سوري احلايل وان�سحبت الأل��وان املزدهية
امل�شرقة وخبا رونقها وومي�ضها لتندفع بقوة الألوان احلارة وت�أخذ م�سارها يف طرح الفكرة
الفنية يف اللوحة الت�شكيلية عرب تظهري الإح�سا�س وال�شعور ب�أ�شكال وخطوط ودالالت
تعبريية ملوا�ضيع �إن�سانية تك�شف وقع و�أثر احلرب على �شخو�ص �أثقلها احلزن والأمل واخلوف
والرتقب وترميز معاناتها من خالل الألوان ال�صادمة القوية واملبا�شرة ف�ساد الأحمر القاين
والقرمزي والبني الر�صني والرتابي والأ�سود والرمادي والأزرق الداكن �أو الأ�سود املنفرد،
يف جممل الأعمال التي �سن�شري �إليها وذلك يف �سل�سلة ناب�ضة باالنفعاالت النف�سية احلادة
وخلجات الروح امل�ضطربة لتتجلى التعبريية بقوة يف معاجلة الأفكار وك�شف الر�سائل املراد
�إي�صالها �إىل املتلقي ..وال بد من الإ�شارة �إىل �أن املذهب التعبريي يف الفن الت�شكيلي ظهر على
يد الفنان الرنويجي �إدوارد مونخ  1863ـ  1942من خالل لوحته ال�شهرية (ال�صرخة) التي
امتد وال يزال �صداها لي�أخذ بلب الفنانني الت�شكيليني يف العامل قاطبة ،فيغدو لكل منهم منفرد ًا
�صرخته املدوية يف وجه القهر والظلم والعدوان واحلروب..
فقد �شهدت ال�ساحة الفنية الت�شكيلية ال�سورية م���ؤخ��ر ًا ع��دة معار�ض ات�سمت جميعها
بالتعبريية املو�شحة ببع�ض الرمزية ،جمعتها الفكرة الواحدة ،فكرة الإن�سان املعذب يف زمن
احلرب ،واختلفت بطريقة و�أ�سلوب املعاجلة لكل فنان �أو فنانة..
فالفنانة الت�شكيلية فيفيان ال�صايغ يف معر�ضها امل�شرتك ب�صالة ال�سيد للفنون �أوائل �شهر �آذار
 ،2018زاوجت يف �أعمالها ما بني التعبريية العميقة يف تظهري حالة القلق واحلزن والغ�ضب،
والرمزية ال�سريعة من خالل �إظهار املر�أة كحامل للهم والأمل كونها هي اخلا�سر الأكرب يف احلرب
ك�أم �أو كزوجة �أو �أخت �أو ابنة ..وعن ذلك قالت الفنانة ال�صايغ يف حوار �سريع :الفن وجد
لتهذيب الروح من خالل ت�سليط ال�ضوء على املرارة والق�سوة و�شرور الإن�سان ،والفكرة الأ�سا�سية
يف لوحاتي �إظهار املر�أة كحامل للقهر واحلزن ،فهي تت�أمل ب�صرخة مكتومة علينا نحن كفنانني
�إظهارها و�إطالقها لأن الفنان م�س�ؤول �أمام التاريخ ودوره الآن وتت�صاعد وتريته يف التج�سيد
ً
ملت�صقة باحلياة وتالم�س
والتعبري وعليه �أن يدفع الر�ؤية �إىل �آفاق �أرحب كي تغدو �صلة فنه
الواقع الإن�ساين مب�آ�سيه..
وعن رموزها الأ�سطورية يف اللوحة قالت �أن الأمل الإن�ساين �إمنا يتطهر بالفن ،والأ�سطورة عرب
التاريخ كانت حام ًال للفكرة والتعبري و�أنا كفنانة ت�شكيلية ال �أجد �أكرث �أهمية من �أ�سطورة الواقع
الذي نعي�ش لأنها الأبقى بالرغم من �أ�سطرة بع�ض �أعمايل لإظهار فكرة الأمل يف لوحتي ،هذا
الأمل الذي �سيزول ال حمال لأن �أ�صل احلياة هو ال�سعادة واحلب والفرح ولي�س الي�أ�س واالنك�سار
ولهذا �سادت الألوان الرتابية يف لوحاتي مو�شحة ببع�ض ال�سماوي والأخ�ضر الفاحت كي تخدم
هذه الفكرة..
ومل يكن الفنان الت�شكيلي حممود اجلوابرة بعيد ًا عن هذا الطرح يف معر�ضه الأخري يف �صالة
الآرت هاوي �أواخر �شباط  ..2018فقد كان متاهي الواقع مع الأ�سطورة يف لوحاته جلي ًا
وبقوة ،فال�شخو�ص الأ�سطورية حتتل ف�ضاءات اللوحة ،والألوان الرتابية والبنية واحلمراء
القرمزية وال�سوداء متداخلة مع العمل مببا�شرة تعبريية �صارخة ..وتف�سري ًا لهذه الو�سيلة يف
التعبري قال يف حوار معه:
ا�ستح�ضرت �أوفيد يف م�سخ الكائنات لكنه مل ي�سعفني يف �أ�ساطريه وحتوالته فدفعني حجم
الأمل واملعاناة �إىل حتوير القبح والب�ؤ�س واخلوف �إىل طرائق جديدة ومبتكرة يف البوح وحتديد
الفكرة عرب الت�شكيل الرمزي للقلق الإن�ساين من جراء احلرب كداللة على ب�شاعة ما يجري..
و�أ�ضاف� :إن ما يبدو �أ�شكا ًال يف لوحاتي �إمنا هو مزيج من قوتني عاتيتني هما النور والظالم
وكالهما ملتحم يف �صراع �أبدي مع الآخر ..ف�أنا �أعتم العامل كي �أمنح الإن�سان مزيد ًا من النور..
ويرى الفنان اجلوابرة �أن مهمة هي ال�سمو بالإن�سان لتغدو حياته جديرة ب�أن تعا�ش ..ويف
ظل هذه الأزمة التي تع�صف بنا ف�إن الأعمال القادرة على تطهري الأرواح مل تظهر بعد ولكننا
نحاول..
هواج�س كثرية وغام�ضة تنبعث من �أعماله يف حماولة لأن�سنة الأ�سطورة وجعلها �أقرب �إىل
واقع ي�شبهها بغرائبيته فكانت الفكرة التعبريية مبا�شرة ووا�ضحة تدلل على مفارقات م�ؤملة
بحجم وطن!
غري �أن الفنانة الت�شكيلية رميا �سلمون يف معر�ضها ب�صالة كامل �أوا�سط �شهر �شباط 2018
كانت خارج هذا الف�ضاء ..فجاءت تعبرييتها عرب ر�سم الوجوه الب�شرية مبا ي�شبه الغرافيك
باحلرب ال�صيني الأ�سود القوي مع تو�شيحات بنية ورمادية خفيفة جد ًا ب�ألوان مائية و�إكلرييك
لي�سود اللون الواحد يف جميع لوحاتها التي تفوق املائة والأربعني معظمها �صغرية ،ولكنها كبرية
بقوة التعبري يف ر�صد االنعكا�سات النف�سية على الوجوه اخلائفة والقلقة مبهارة واثقة ،وهي يف
ذلك تذكرنا ب�أعمال الفنان الراحل مروان ق�صاب با�شي مع االختالف بالأداة اللونية ووا�سطة
الر�سم ،وهذا ما جعل العمل يتحدى باللون الواحد ك�أ�سا�س م�سيطر على اللوحة بغية �إي�صال
الفكرة للمتلقي بب�ساطة فكانت الفنانة بذلك جريئة وموفقة بتعبرييتها �إىل حد كبري ..وجوه
منده�شة نراها و�أخرى قلقة وخائفة و�أغلبها غام�ض بحزنه وحلمه يف �آن..
وتبو�أ امل�شهد الت�شكيلي بقوة الفنان ع�صام دروي�ش يف معر�ضه الثنائي يف �صالة الراحل فاحت
املدر�س �أواخر �شهر �شباط  ،2018وهو الفنان املتمر�س �صاحب الري�شة الذهبية التي تنطلق
باحلب كما تنطلق بالأمل ،فخرج عن �أ�سلوبه الرومان�سي ال�شفيف ليقدم �أعما ًال ملتهبة باللون
احلار تخدم فكرته التعبريية بثقة ،فكانت الأعمال ت�ضج باحلياة التي تتحدى املوت وتعلن
انت�صار اجلمال احلزين على القبح الناغل يف القلوب املتعبة ،وذلك عرب �إمياءات مت�سل�سلة عن
�أمل الإن�سان املقهور واخلائف واملرت�صد لبارقة حب و�أمل ت�شيله من خيبته وانك�ساره ،فتتزاحم
الر�ؤى ال�شفيفة واحلادة يف �آن با�صطفاف تعبريي مده�ش تتخلله وم�ضات �سرية تدفع بالي�أ�س
جانب ًا وتعلن بو�ضوح �أن الفرح قادم ال حمال وال مكان للظالم والظالمية يف بالد احلب واحلياة..
تعبريية قوية فر�ضتها ظروف احلرب ات�سمت بها �أعمال ه�ؤالء الفنانني ،وقد جمعها االجتاه
الفني الذاتي الذي يعنى بانفعاالت الفنان وعواطفه ور�ؤاه وربطها مع الهم العام بدالالت الرموز
التعبريية الوجودية وامتزاجها مع الإيقاعات اخلا�صة وت�صعيدها عرب اللون احلار الكثيف
واحلاد والقوي بل وال�صادم �أحيان ًا ..وبذلك �أطلقت اللوحات �صرختها ال�شاجبة يف وجه احلرب
وب�شاعتها!

زوايا
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الأدب
على الفي�س بوك
• نذير جعفر
ال �أدري مبعث ال�شعور اخلفي الغريب الذي يتملكني كلما فتحت
�صفحتي على الفي�س بوك� ،شعور كما لو �أين يف «�سوق اجلمعة» بحلب!
ذلك ال�سوق ال��ذي تتنوع فيه املعرو�ضات �إىل حد لي�س بو�سع �أحد
املرور بها كلها فكيف بالت�أمل فيها! لكن يف فو�ضى هذا ال�سوق العجيبة
وبني ركام الب�ضائع البالية والكا�سدة كنت �أعرث �أحيانا على طبعات
نادرة من �أمهات الكتب والدواوين ال�شعرية والروايات وحتى اللوحات
الت�شكيلية الثمينة التي ال يعرف البائع قيمتها! حال الأدب على الفي�س
بوك هو حال �سوق اجلمعة متاما ،حرية يف العر�ض خارج عيون الرقابة،
عالقة مبا�شرة بني العار�ض ومتلقي العر�ض ال تخلو من حوار عابر يتعلق
بالقيمة والأهمية واملغريات واملحبطات.
ال تخلو �صفحات التوا�صل من ن�صو�ص �شعرية وق�ص�صية وحتى روائية
ونقدية ذات �أهمية بالغة ،فقد �أدرك املبدعون �أن �صفحات التوا�صل هي
ب�ساط الريح الذي ي�صل بنتاجهم �إىل �أقا�صي الأر�ض بلمح الب�صر! ولكن
غياب املعايري النقدية واملتابعة اجلادة ملا ين�شر ومناخ املجامالت ال�سائد
عرب «الاليك» يف�سح املجال �أمام اجلميع لعر�ض نتاجهم مهما كان هزيال ما
يدفع بهم لو�ضع الورد وال�شوك �أو الأملا�س والتنك يف �سلة واحدة!
الن�شر على الفي�س يكون تلقائيا وابن حلظته ويتلقى ردود فعل تلقائية
مبا�شرة وابنة حلظتها �أي�ضا على م�ستوى املعمورة كلها! وتلك �إيجابية ال
حتققها �أي و�سيلة ن�شر �أخرى ،والق�ضية لي�ست متعلقة بالو�سيلة ذاتها بل
مبا تحُ َّمل به �أحيانا من غث و�سقط متاع ال ي�ستحق حتى اللعنة!
ال�شا�شة الزرقاء تغري بالكتابة لأن �آالف املتلقني غري املنظورين ميكن
لهم �أن يقر�ؤوا ما ين�شر على �صفحاتهم يف حلظة الن�شر ذاتها ،وهذا ما
ن�صا عائما
يحرر الن�ص من �سلطة اخل�صو�صية من ناحية ويجعل منه ّ
وعابرا للقارات من ناحية ثانية .هذه العالقة املبا�شرة واللحظية بني
املبدع واملتلقي قد ترتقي بتجربتهما الأدبية والثقافية معا عندما تفتح
�أب��واب احل��وار ولي�س ال�ضغط على �أيقونة الإعجاب �أو تدوين عبارات
املجاملة والإطراء.
معظم ما ين�شر على �شبكات التوا�صل من ن�صو�ص �أدبية يفتقد �إىل
احلرفية واملوثوقية وتتوزعه مفاهيم التنا�ص والتال�ص واملحاكاة
ن�صا الفتا ومثريا للحوار والإعجاب
احلرفية لن�صو�ص �سابقة ،وقلما جتد ّ
وال �س ّيما يف ال�شعر والق�صة الق�صرية جدا ،فقد ا�ست�سهل جمهور �شبكة
التوا�صل هذين اجلن�سني الأدبيني �إىل حدِّ املهزلة ،مما �شجع كثريا منهم
ومنهن على طباعة دواوين وجمموعات حتت ت�أثري «الاليكات» التي تنهال
بالألوف وخا�صة على �صفحات بع�ضهن! وبتنا ن�شهد عددا ال ي�ستهان به
ممن يظهر على قنوات الإعالم املرئي ب�صفة �شاعر �أو �شاعرة وقا�ص �أو
قا�صة ممن ال عالقة له بال�شعر وال بالق�صة ,وك�أن لقب �شاعر �أو قا�ص
بات متمما للوجاهة فح�سب من دون �أي م�ؤهالت تذكر! ورمبا تو�سمنا خري ًا
يف بع�ض الن�صو�ص التي ت�صادفنا و�ساهمنا يف ت�شجيع �أ�صحابها لكن �سرعان
ما بد�أنا نلمح االنتفاج والغرور لدى بع�ض ه�ؤالء �إىل احلد الذي ظنوا فيه
�أنهم ختموا العلم والنقد وفاقت موهبتهم ال�شعرية �أو الق�ص�صية ال�سابقني
والالحقني! وهنا تكمن اخلطورة يف التعامل مع الف�ضاء الأزرق ومع الذين
�أ�صبحوا �أدباء من خالله بني يوم وليلة ،كما تكمن م�س�ؤولية و�ضع عالمة
الإعجاب فهي لي�ست جمرد عالمة جمانية بل ت�ستدعي الت�أين والت�أمل
فيما ي�ستحق وما ال ي�ستحق كي ال ن�سهم يف الت�ضليل الذي ي�ضر مبن ين�شر
�أوال ومن يقر�أ ثانيا.
ومع ما تقدم من �سلبيات الن�شر على الفي�س بوك حتت م�سمى ال�شعر
�أو الق�صة من دون ر�أي نقدي بعيد عن املجاملة ،تبقى �صفحات التوا�صل
االجتماعي ميدان �سباق للأف�ضل والأجمل على قلته يف زحمة الركام
الذي يكاد يغطيه!
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وح�ش ..ا�سمه الغرب!
بلى،
م��ن ي�ستطيع يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف ال��ظ��امل��ة �أن
يخرج ر �أ�سه من دائرة الأخبار العا�صفة املحت�شدة
بالتهديد والوعيد الغربيني ،وك�أن العامل مقاطعة
غربية ميتلكها الأب��ي�����ض الأ���ش��ق��ر ،ه��ي وم��ن فيها
من حجر و�شجر وب�شر! �إن��ه��م ،وم��ن خ�لال متابعة
الأخ���ب���ار ،ي��ت��ن��اوب��ون ع��ل��ى ت��ه��دي��د ال��ع��امل وف��ر���ض
رغباتهم و�أوامرهم ونوازعهم وعن�صريتهم وقرفهم
وروائ��ح��ه��م ال��زاك��م��ة .وال�����س���ؤال :مل����اذا؟! �ألأن��ه��م
ميتلكون ال��ق��وة ب�أ�شكالها ومتظهراتها ك��اف��ة؟! �أم
لأ�سباب �أخرى!
ب��ل��ى ،واهلل �إن��ن��ي �أخ��ج��ل �إىل ح ّ��د ال��ق��رف ،و�أن��ا
�أق���ر�أ ت��اري��خ ال��غ��رب ،وه��و ت��اري��خ �شائن يف كليته،
و�أخ��ج��ل �إىل ح ّ��د ال��ق��رف و�أن���ا �أق���ر�أ �أف��ك��ار الغرب
التي �أ�س�ست مل�شاهد البط�ش ،والقتل ،واخل��راب،
وامل���وت ،واال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و ع��زي��ز عند
الآخر ،و�أخجل حد القرف و�أنا �أ�سمعهم يتحدثون
ع��ن ال��ع��دال��ة ،وامل�����س��اواة ،والإخ����اء ،وامل�����ش�ترك��ات
الإن�����س��ان��ي��ة ،واحل���وار م��ع الآخ���ر ،وال��ت��ف��اه��م معه،
والدميوقراطية ،واحلقوق ،والر�أي والر�أي الآخر،
وتداول ال�سلطة ،وحب الثقافة!
ال �أدري ح ّق ًا ما ال��ذي يجعل الغربي الأ�شقر ال
يغادر عامل التوح�ش الذي تر ّبى عليه ،و�سعى �إليه،
ميجده ،والذي يراه جهة خلو�ص
وجم ّ��ده ،وما زال ّ
ً
له ولواقعه و�أحالمه! فعال ..ال �أدري �أ�سباب هذا
التوح�ش املتعاظم دم�� ًا ،ونهب ًا ،وق��ت ً
�لا ،وتهديداً،
ووعيداً ..مع �أن الغرب ومنذ �ألف �سنة ال �شغل له
�سوى نهب العامل و�إخافته ،وو�ضعه يف دوائ��ر هي
�أ�شبه ب�أن�شوطات الإعدام التي حتيط برقاب النا�س
�أهل الأحالم ،ويف خمتلف جوانب املعرفة وال�سلوك،
حد ق َّر يف واعية النا�س �أن على املفكر �أن يكون
�إىل ّ
عمي ًال للغرب طالب ًا لوده ور�ضاه �صباح م�ساء ،و�أن
والن�صاب  ،واملجرم ،وقاطع الطريق
على احلرامي،
ّ
�أن مي�شي يف الظالل الغربية كي ال تبدو �سرقاته
و�أحابيله و�أ�شراكه وجرائمه وممار�ساته القبيحة،
وعلى الفنان وال�سيا�سي والأديب والأكادميي� ..أن
ي�سعوا جميع ًا �إىل الر�ضا الغربي!
ل��ق��د ق����ر�أت ال���غ���رب يف �أدب���ي���ات���ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،
وال��ف��ك��ري��ة ،وال��ث��ق��اف��ي��ة ،والأدب����ي����ة ،وال��ف��ن��ي��ة،
واجلمالية ..فر�أيت �أنها كلها ت�ؤهله لكي يكون على
غاية من الرهافة واللطف والرقة ،ولكن ال �أ�شعر
حق ًا �أن الغربي الذي يلد ويف دمه جينات تطالبه
ٌ
قابل لكي يكون
ب�سحق العامل واال�ستحواذ عليه،
لطيف ًا ورهيف ًا وجمي ًال وحمرتم ًا لنف�سه وللآخر!
�أح���زن لأن��ن��ي �أع���رف مو�سيقا ال��غ��رب والأع�ل�ام
الذين ط ّوروا املو�سيقا و�صعدوا بها الأدراج الع�صية
من �أجل االقرتاب من �أ�سرار الف�ضاء وجالل النجوم،
عدت لهذه املو�سيقا �صاالت و�أمكنة وف�ضاءات
وقد �أُ ّ
(داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة) حتى ���ص��ارت املو�سيقا ملح
ال��ب��ي��وت وال��ل��ي��ايل ،وم���ع ذل���ك مل ي��ت���أث��ر ال��غ��رب��ي
بجماليات املو�سيقا وغاياتها لأن جرثومة التفوق
والقبول على التدمري والبط�ش مت�شي يف عروقه
ك��ال��دم؛ ن��اب��ل��ي��ون ب��ون��اب��رت ك��ان ي��ع��زف املو�سيقا،
وينظر �إىل الأوراق ال�صغرية التي ترتاكم �أمامه
وفيها الأرق��ام املخيفة ملن قتلهم جنوده ،وللقرى
والبلدان التي خ ّربت ودمرت فوق ر�ؤو�س �ساكنيها!
والفنون اجلميلة ،من ر�سم ونحت ،هي الأخرى من
الأمور املده�شة يف الغرب ،حتى ال يكاد بيت واحد
يف �أوروبا يخلو من اللوحات ،والألوان ،واملنحوتات،
ال ب��ل �إن متاحف ال��غ��رب كلها غا�صة باللوحات
واملنحوتات من العهود القدمية وحتى �أيامنا (طبع ًا
معظمها م�سروق بحماية من ال�سالح الغربي الذي
بط�ش بالدم الإن�ساين ،ويف جميع �أنحاء املعمورة)،
ومع ذلك ال نرى ت�أثري ًا جلي ًا لروح الر�سم والنحت
والأل������وان وال��ت��ع��ب�يري��ة داخ���ل ال��ن��ف�����س ال��غ��رب��ي��ة
املحت�شدة با�ستخفاف الآخ���ر ،وع��دم القبول به

(�إال �إذا كان عبد ًا مطيع ًا ذلي ًال� ،أ�ضحوكة �أو يكاد)
ما من ت�أثري لطيوف الفن الت�شكيلي يف ال�سلوكية
الأوروبية ،وهذا �أمر عجيب حق ًا ..وهذه اللوحات
معلقة يف م��داخ��ل ال��ب��ي��وت ،وامل��ك��ات��ب ،والأن��ف��اق،
وال�����ص��االت ،ال ب��ل جعلوا م��ن ال�����ش��وارع وال�ساحات
واحلدائق والعمارات لوحات ت�شكيلية ومع ذلك مل
ي�ؤثر هذا يف نف�سية الغربي ،مل يخفف من غطر�سته
و�أنانيته وعن�صريته ومل ينبهه �إىل �أنه يكذب حتى
يف م�شيته وابت�سامته التي ت�شبه ابت�سامة الثريان،
�أمل يكن هتلر ر�سام ًا؟! �أم��ا كان ير�سم يف الأقبية
التي كان يتخفى فيها ويدير العمليات احلربية؟!
م��ا ال���ذي فعلته الأل����وان ب���ه؟! و���ض��ح��اي��اه مل يق ّر
عديدها على رقم معلوم حتى هذه ال�ساعة!
ً
فل�سفة ،وفكراً،
خذوا ثقافة الغرب ،خذوا معرفته
ً
وتربية ،واجتماع ًا� ..ألي�ست
و�أدب ًا ،ورق�ص ًا ،وتراث ًا،
هي بيادر املباهاة امل�شتهاة مدونات و�أعالم ًا؟! ترى
�أي��ن هي ت�أثرياتها� ،أي��ن هي ت�أثريات ما قاله جان
جاك رو�سو ،و�أي��ن هي العواطف التي �س ّيلها غوته
يف م�ؤلفاته ،و�أي��ن هي تر�سيمات �أدب جني �أو�سنت،
ومثلها �أدب بلزاك� ،أي �أ�صداء لأ�شعار �أهل الطبيعة
يف بريطانيا� ،أين هي التقابلية املده�شة يف رواية
دونكي�شوت ما بني الواقع واحللم� ،أين هي الأخالق
ال��ت��ي ق��ال ال��غ��رب �إن���ه ج�لا ه��ا يف حم��ي��ط متالطم
من الأف��ك��ار حتى ب��دت على �صورها الإن�سانية! ال
ت�أثري لكل ه��ذا ..لأن ال��غ��رب ،يف اجتماعه امل���ؤمل
وال��ف��اج��ع م��ع�� ًا ،يتبنى ال��ق��وة وب��ه��ا ي��واج��ه العامل
� ً
إخافة وتهديد ًا و�إخ�ضاع ًا يف هذا الزمن ،ويف ظني
�أن الغربي مل يتغري منذ �ألف �سنة ،هو ي�ؤمن بالقوة
حتى �صارت فل�سفته يف احلياة و�سلوكه يف العي�ش،
وال ي��ق��دره �إال �إذا انحنى ل��ه� ،أم��ا اح�ترام الآخ��ر
حد مرفوع وغائب من �سلوكية الغربي ،فهو ال
فهو ٌّ
يحرتم �سوى نف�سه.
وامل��ث�ير لال�ستغراب �أن الغربي ح�ين يلتفت �إىل
اخللف يتفاخر ب�أ�ساطريه الآت��ي��ة كتب ًا ومدونات
من �أيام الإغريق لكي ي�ؤكد �أمور ًا كثرية لعل �أهمها
�أنه ا�ستطاع �أن ي�ؤن�س الآلهة� ،أن يخ�ضعها مل�شيئته،
و�أن يجعلها تهبط من �أع��ايل اجلبال �إىل الأر���ض،
�إىل املراعي ،والينابيع ،والأودي��ة لتحب الإن�سان
وتع�شقه ،وه��ذه الأ�ساطري واحلكايات املثيولوجيا
�صارت تراث ًا عزيز ًا للغربي ،يتفاخر بها ،وهي من
وج��ه��ة نظر ف��ك��ري��ة ..ت�برر ل�ل�آل��ه��ة فعل املوبقات
والقبائح كلها! والغربي ال��ي��وم ،ي�ستعيد تراثه،
ل��ي��ق��ول ل��ل��ع��امل �أج��م��ع� ،أن���ا الإل���ه وع��ل��ى الآخ��ري��ن
الطاعة والدفع ،حتى من يريد ح�سن الآخرة (يف
العامل ال�سلفي) ال بد له من �أن يدفع ريال الف�ضة!
�أقول هذا ،و�أنا حزين ،لأنني �أرى الغرب يت�ساند،
بع�ضه ي�سند بع�ض ًا ،من �أج��ل جعل الكذب �صدق ًا،
والأوه�����ام ح��ق��ائ��ق ،وال��ق��ت��ل وال��ت��دم�ير والبط�ش
واخل���راب والإخ��اف��ة وال�ت�روي���ع ..ح��ي��ا ًة �سعيدة!
�ألي�ست ه��ذه امل�شاهد التي نراها يف جمل�س الأم��ن
الدويل (الذي �صنعه الغرب �أدا ًة له) هي امل�شاهد
التي تعرب عن عن�صرية الغرب وتوح�شه وهو يهدد
���س��وري��ة م��ن جهة ويغم�ض ال��ع�ين م��ن جهة �أخ��رى
عما يحدث من جرائم مدماة يف اليمن ،و�سورية،
وال��ع��راق ،وليبيا ،وال�صومال ،و�أفغان�ستان ..وهو
�سببها! �أال يرى الغرب ،ولو يف حلظة �سهو �أو خدر،
ك��م �أج���رى م��ن �صفقات لبيع ال�سالح م���ؤخ��راً ،وما
هو مقدار الأم��وال التي دخلت بنوكه! وال�سالح ال
يحرث الأر���ض ،وال ي�صري م�صانع لإنتاج الألب�سة،
وال بيوت ًا مت�شي فيها املو�سيقا والألوان وقيم املحبة
كما ال ي�صري حليب ًا للأطفال ،كما ال ي�صري مدار�س،
وق�ص�ص ًا و�أ���ش��ع��اراً ،ورواي���ات ول��وح��ات ت�شكيلية،
بل ال ي�صري مروج ًا للع�شب الندي! �إذا كانت هذه
العن�صرية والتوح�ش والقتل ثقافة الغرب ،ف�إن
ثقافة ال�شعوب املظلومة هي املواجهة ،وال تعريف
للمواجهة �سوى املقاومة!

Hasanhamid55@yahoo.com
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وكفَى بفل�ســـطين بُو�صل ًة...
(نداء)...

قضايا وآراء

•غياث رمزي اجلرف
أرتديك و�أخل ُع الأيام /ال تاري َخ قب َل يديكِ  /ال تاريخ بع َد
� ..
ِ
�دروب �إليكِ تختنق /ال��دروب �إليكِ حترتق/
يديكِ ّ � /إن ال� َ
إليك تفرتق /الدروب �إليكِ حبل من دمي.../
الدروب � ِ
((حممود دروي�ش))

ـعرب
تـنـ ّبـهـوا وا�سـتـفـيـقـوا �أ ّيـها ال ُ
الركب
اخلطب حتى غا�صت
فقد طمى
ُ
ُ
فِــيـ َم الـتـعـ ّلـل بـالآمـال تـخـدعـكـ ْم
و�أنـتـ ُم بــيـن راحــاتِ الـقــنـا �ســـل ُــب؟
-1مذ كنتُ �صغري ًا كانت فل�سطني ِقبلتي �أين حللتُ  ،و�أنّى
رحلتُ  ..ومذ كنتُ �صغري ًا كانت فل�سطني ،وما زال��ت ،وجع
امل�ضرج ب�شقائق النعمان يف كل ال�صباحات..
قلبي العا�شق
ّ
ويف كل امل�����س��اءات ...و�أن��ا ال �أري��د ،يف ه��ذا املقام اجلليل،
التوجع والتفجع والبكاء ..و�إثارة الأمل واحلزن ..وتفجري
الأحا�سي�س وال��ع��واط��ف ..كما ال �أري��د الندب ال�سيا�سي
والندب الوجداين...
�أجل ..ال �أريد هذا ،وال ذاك� ..أريد التذكري ب�أن ت�أ�سي�س
الكيان ال�صهيوين على �أر�ض فل�سطني ،والإعالن ر�سمي ًا عام
( )1948عن قيام دولة لقيطة على ترابها العربي تدعى
(�إ�سرائيل) ،حمل ،وما زال يحمل ،تهديد ًا م�صريي ًا جدي ًا
م�ستمر ًا للأر�ض العربية ووحدتها ،بل للوجود العربي
كله من �ألفه �إىل يائه .كما �أريد التذكري ب�أن م�شروع (بن
غوريون) اال�ستعماري اال�ستيطاين (الكولونيايل) نه�ض
على مبد�أ�( :إن تدمري فل�سطني �شرط لقيام �إ�سرائيل)؛
فقد �سعت احل��رك��ة ال�صهيونية ،وت�سعى بكل الو�سائل
وال�سبل �إىل �صياغة تاريخ وجغرافية جديدين خا�صني
بفل�سطني ،وعملية (التطهري العرقي والديني) املتجذرة
يف الفكر ال�صهيوين ج��رتْ وجت��ري �ضمن ه��ذا الإط���ار...
والعمل احلثيث املتوا�صل على حتويل (�إ�سرائيل) �إىل دولة
ي�صب يف جمرى هذا امل�شروع اال�ستعماري
(يهودية) خال�صة ُّ
اخلطري ،املتعدد الدالالت والأبعاد والأه��داف( ..الإقرار
واالع�تراف بدولة (�إ�سرائيل) دول��ة (يهودية) حم�ضة،
يعني ،فيما يعني� ،أن ت�صري �أر���ض فل�سطني العربية �أر�ض ًا
يهودية تعود ملكيتها �إىل يهود العامل فح�سب� ،سواء �أقاموا
فيها �أم مل يقيموا.)...
-2ومما ال ريب فيه �أن الغرب الإمربيايل ،واحلركة
ال�صهيونية العاملية والرجعية العربية الظالمية ،واحلكام
املتخاذلني ،اخلانعني وامل�ست�سلمني ..كانوا ،جميع ًا ،وراء كل
اجلرائم التي حلت بنا ( )...من جرمية النكبة الفاجعة
�).إىل يومنا هذا (..؟
الآن ..يف هذه الأيام التي يرجتف فيها القلم ويتعرث
الل�سان بال�شهداء والدمار واملدى الفاحم ...وبعد �سبعني
عام ًا من ملحمة فل�سطني احلمراء التي ما برحت ف�صولها
الرتاجيدية تتواىل ...وبعد قرن كامل من (�إعالن بلفور)
يعلن ر�أ����س الإمربيالية الأمريكية (ت��رام��ب) :القد�س
عا�صمة لـ ((�إ�سرائيل)) ()2017/12/6؟!
يبي مرة �أخرى بو�ضوح وجالء �أن
�إن (�إعالن ترامب) نّ
الإمربيالية الأمريكية ،وال�صهيونية العاملية ،والرجعية
العربية التي عرفت تاريخي ًا بدورها الوظيفي التخريبي

العميل ..ومعظم النظام الر�سمي العربي ..ي�شكلون جميع ًا
ر�أ���س حربة الت�آمر والقتل والتدمري والإره��اب ..وتفتيت
املفتت وجتزئة امل��ج��ز�أ ...ويعملون ب�شرا�سة على حتقيق
هدفهم الرئي�س :ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية بكل ال�سبل
والو�سائل املادية واملعنوية ( )...واقتالع �شعب فل�سطني من
�أر�ضه وحتويله �إىل (هنود حمر) على الطريقة الأمريكية؛
الطريقة التي هي مثال (يحتذى) يف القتل الرببري ي�شار
�إليه ،و�أمن��وذج تاريخي يف الإب��ادة الوح�شية اجلماعية..
والبناء والعي�ش على �أنقا�ض الب�شر واحلجر وجميع املفردات
الإن�سانية ل�سكان الأر�ض الأ�صليني و�أ�صحابها احلقيقيني...
�إن ما جرى ويجري يف فل�سطني و�سورية والعراق وليبيا
وال��ي��م��ن ...يك�شف ع��ن ال��وج��ه العن�صري ال��ن��ازي للكيان
ال�صهيوين ،ويك�شف ب�شكل فا�ضح عن الوجه الال�أخالقي
والال�إن�ساين ،بل املجرم لدعاة حقوق الإن�سان واحلرية
والدميقراطية والعدالة وال�سالم وحماربة الإره���اب...
ويك�شف عن هذا الكم املفجع من الف�ساد ال�سيا�سي والأخالقي
والثقايف والإعالمي املخزي واملهني ...و�إىل ذلك كله فقد
�أ�سقط م��ا يجري (الأق��ن��ع��ة) وورق���ة ال��ت��وت ع��ن �أنظمة
وممالك و�إم��ارات وم�شيخات وجماعات و�أط��راف ..مرتهنة
م�ست�سلمة للإمالءات الأمريكية /ال�صهيونية ..وترتكب
اخليانة ال�سرية والعلنية للوطن والأمة يف كل امليادين وعلى
امل�ستويات كافة...
-3�أي��ه��ا الفل�سطينيون امل��ق��اوم��ون ال�����ص��ام��دون الذين
تدافعون عن �سمائكم و�أر�ضكم ومدنكم وقراكم وتراثكم
ومقد�ساتكم ..والذين تدافعون عن �أطفالكم وم�ستقبلكم
وكرامتكم وعن حقكم امل�شروع يف احلياة احلرة الكرمية...
ويا �أيها الإن�سان العروبي يف بالد ال�شام والرافدين والكنانة،
وب�لاد املغرب العربي واجل��زي��رة ،ويف كل مكان على وجه
امل��ع��م��ورة ..اخ��رج��وا ،جميع ًا ،م��ن ال�صراعات الهام�شية
املزيفة ..واحل�سابات غري الوطنية والقومية ..واالنق�سامات
امل�ؤ�س�سة على امل�صالح ال�شخ�صية واالنتماءات احلزبية
ال�ضيقة ،وعلى م�صالح (الغري) ...واخرجوا من املذهبية
والطائفية والقبلية والع�شائرية والفئوية والعائلية..
وادخلوا �إىل البيت الآمن الأمني :الوطن ..ثم اخرجوا من

(احل�شود) �إىل املواطنية ...ويا �أيها ال�شارع العربي ال تقبل
تبك بكاء العاجزين؛ بكاء �آخر
الأمر الواقع ..ال تقنط ،وال ِ
ملوك الطوائف يف �آخر مملكة عربية يف الأندل�س ( )...بل
انف�ض غبارك ،واغ�ضب حتى يبلغ غ�ضبك عنان ال�سماء،
وانه�ض مدافع ًا عن �أر���ض��ك وعر�ضك و�شرفك ..مدافعة
عقلك وروح َ
َ
��ك عن الق�صور العربية،
الرجال ...وا�صرف
وال تنظر �إليها ..وال ت�صدق من يجل�سون على الكرا�سي/
امل�آ�سي ...ومن يتخذون من (احل��رب��اء) �أمثولة وطريقة
حياة ،وال ت�صدق �سما�سرة ال��دم العربي ..ومن (يبيعون
لل�شارين عزتهم والعر�ض والدين والدنيا بدينار ودوالر ال
يفرقون� ،إذا �أثروا� ،أكللهم تاج من الغار �أم تاج من العار)...
وال تلتفت �إىل املثقفني (املارينزيني) و(جنوم) الف�ضائيات
املتهافتني ،والنخب املت�صهينة عربي ًا وعاملي ًا الذين ميار�سون
فعل اخليانة على جميع الأ�صعدة ويف خمتلف احلقول...
�إن اال�ست�سالم للطاعون الأمريكي ال�صهيوين العربي
الرجعي العميل نف�سي ًا ،عقلي ًا ،ج�سدي ًا� ،سيا�سي ًا ،اقت�صادي ًا،
ثقافي ًا ،معرفي ًا وح�ضاري ًا لهو ا�ست�سالم جم��اين للموت
ال�سريري ...وهذا الكالم ال عالقة له �ألبتّة باال�ستعارة
والتورية والعبارات الإن�شائية واملجازية التي ال تعني
يف هذا املقام �سوى الب�ؤ�س والت�ساقط ...و�إذا كان (ي�سوع
النا�صري) عندما � َ��س�� َّم َ��ره اجل��ن��ود ال��روم��ان على خ�شبة
ال�صليب قد قال( :يا �أبتاه ..اغفر لهم ..لأنهم ال يعلمون
ماذا يفعلون) ف�إن القول( :اللهم ال تغفر للباغني القتلة،
وللإرهابيني الظالميني ..وال تغفر خلونة البالد والعباد..
ول�سائر املت�آمرين داخلي ًا وخارجي ًا الذين �صلبوا الأوطان
وال �سيما فل�سطني على مر�أى من الزمن ...لأنهم يعلمون ماذا
يفعلون) وهذا القول ال يخرج من دائرة ال�صواب والإميان
وعنها ،وال �سيما يف حلظتنا احلا�ضرة...
�أيها الفل�سطيني ال�شريف ..يا بن الكرامة الوطنية
والقومية والدينية الإ�سالمية وامل�سيحية ..وي��ا �أيها
العربي ..يا �صاحب النخوة واملروءة والرجولة وال�شهامة
�إن طريق املقاومة وال�صمود على امتداد اجلغرافية العربية،
وخا�صة يف فل�سطني؛ ال�شريان التاجي الناب�ض الذي هو دائم ًا
و�أب��د ًا بو�صلتنا الوطنية والقومية ..لهو ال�سبيل الوحيد
للحق واحل��ري��ة و�صيانة الأوط���ان والأع��را���ض والكرامة
واحلياة احلرة الكرمية ..وك َفى بفل�سطني ُب ً
و�صلة...

أعالم
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•حممد جميل حطاب
م�����اري �إل���ي���ا����س زي������ادة امل��ع��روف��ة
«مب���ي» ول���دت يف مدينة النا�صرة
ّ
الفل�سطينية عند غ��روب احلادي
ع�شر م��ن �شباط �سنة 1886م،
وال��ده��ا �إل��ي��ا���س زي���ادة م��ن قرية
�شحتول يف ك�����س��روان اللبنانية،
وال��دت��ه��ا نزيهة معمر م��ن اجلليل
مي مدر�سة الراهبات
الفل�سطيني ،دخلت ّ
اليو�سفيات يف النا�صرة �سنة 1892م،
وا�ستمرت لغاية �سنة 1899م.
وملّا بلغت عامها الرابع ع�شر �أدخلها
وال��ده��ا م��در���س��ة راه��ب��ات ال��زي��ارة يف
ع��ي��ن��ط��ورة ،وا���س��ت��م��رت ف��ي��ه��ا لغاية
1903م.
ويف �سنة 1904م انتقلت من مدر�سة
ع��ي��ن��ط��ورة �إىل م��در���س��ة ال��راه��ب��ات
العازاريات يف بريوت ومنها عادت �إىل النا�صرة حتى �سنة ،1908
مي مع والدها �إىل القاهرة حيث عمل يف
ويف ال�سنة ذاتها انتقلت ّ
جريدة املحرو�سة ،ويف دار والدها منت موهبتها وزادت ثقافتها
ب�سبب البيئة الأدبية ،واالجتماعية التي �أحاطت بها ورعتها،
حتى �أ�صبحت جتيد مع العربية اللغات الفرن�سية واالنكليزية
مي حياتها بنظم ال�شعر باللغة
والإيطالية والأملانية ،ب��د�أت ّ
الفرن�سية ،وظهر �أول كتاب لها عام 1910م بعنوان «�أزاه�ير
�ضمنته مو�ضوعات �شتًّى ثم �أ�شري عليها �أن تعكف على
حلم» ُّ
�شجعها على تعريب
درا�سة اللغة العربية التي �أتقنتها ،مما ًّ
الق�صة ال�شهرية «رجوع املوجه ل�برادا» ،وخالل احلرب العاملية
الأوىل دخلت اجلامعة امل�صرية ثم �أخذت تتبع �أ�ساليب العربية
الف�صحى ،فطالعت الكثري من كتبهم ،وقد �أمدًّ ها القر�آن الكرمي
بفي�ض من الف�صاحة والبالغة.
ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل �أحمد لطفي ال�سيد رعاها وح ًّبب
�إليها ،ولقًّنها �أ�صول اللغة العربية من خالل القر�آن الكرمي.
وقد اختار �أ�ستاذ اجليل �أحمد لطفي ال�سيد �أول مدير للجامعة
امل�صرية احل��رف الأول واحل��رف الأخ�ير من ا�سم م��اري لي�صبح
ا�سمها «مي» ليكون ذا جر�س مو�سيقي ي�تر ًّدد �صداه يف املحافل
الأدبية ب�سهولة ،ويعد �صالونها الأدب��ي من �أ�شهر ال�صالونات
الأدبية والثقافية يف م�صر والعامل العربي.
بد�أ باالجتماعات التي حتدث يف بيت والدها �أي منزل العائلة
حيث كان يجتمع الأ�صدقاء مثل �شبلي �شم ّيل ،وخليل مطران
�شاعر القطرين ،و�سليم �سركي�س ،وكانت ه��ذه االجتماعات
فردية� ،أو على �شكل �سهرات عائلية دون حتديد مواعيد ثابتة،
وكان يرتدد على بيت مي زيادة �إ�سماعيل �صربي وعبا�س حممود
العقّاد ،ومبوجب كالم العقّاد بلغ جمموع ال��ر ًّواد الأوائ��ل لهذا
ال�صالون ثالثني �أديبا ً ومثقفا ً  ،وكانوا يح�ضرون� ،أو ينيبون
بح�سب الظروف وامل�شاغل .
كان ال�صالون يلتم يف بيت الوالد ال�س ّيد اليا�س زي��ادة الذي
«مي» التي جتل�س وحولها
ِّ
يرحب باجلميع مع زوجته ووحيدته ّ
ح�شد من العمالقة من �أمثال �أحمد لطفي ال�س ّيد�-أنطون با�شا
اجلم ِّيل �صاحب جملة الزهور�-شبلي �شم َّيل-خليل مطران-الأمري
م�صطفى ال�شهابي-طه ح�سني-ع َّبا�س حممود العقَّاد�-أحمد
�شوقي-حافظ �إبراهيم-ر�شيد ر�ضا�-سالمة مو�سى-م�صطفى
�صادق الرافعي-زكي مبارك�-إ�سماعيل �صربي-املازين-بنت
ال�شاطئ-مارون ع��ود -هدى �شعراوي-باحثة البادية�-شكيب
�أر�سالن-و�آخرون كثريون...
ج��اوزت �أخبار ال�صالون م�صر �إىل الأق��ط��ار العربية وبالد
املهجر ،فكانت مرا�سالت وكتابات يف ال�صحف وامل��ج�َّلاَاَّ ت ،وقد
مي زيادة يف ِّ
كل ثالثاء ندوة الأدب
عدًّ نفر من الأدباء جمل�س ّ
وجممع ال�شعراء.
«مي زي��ادة» كما ورد يف قول الأديب
عهد
العهد
و�س ّموا ذلك
ّ
«جرب �ضومط»:
حدِّ ثينا يا ن�سيمات ال�صباح
مي
عن زمان م�ضى يف عهد ّ
مي جتيد الغناء والعزف على الآالت املو�سيقية كما جتيد
كانت ّ
�إدارة احلوار مما زاد يف �شهرتها ،وقد كتب عنها �أحمد �شوقي،
�صروف �صديق والدها،
و�إ�سماعيل �صربي والعامل اجلليل يعقوب ُّ

ومر ِّبيها ومعلمها ،و�أعطاها �ألقاب ًا جميلة
مثل ر َّبة اليقظة والكمال-الإمرباطورة-
النابغة مي-الد َّرة اليتيمة-ر َّبة القلم.
مي ه�ؤالء العمالقة بقولها
لقد خاطبت ّ
«ال ت�ستعمل ق��وت��ك لظلم ام����ر�أة لئال
ت�ستعمل هي قوتها لل�ضحك منك ،وتكون
بذلك خا�سر ًا لأعذب عطايا احلياة».
مي باجلمال؛ ولكنَّها كانت
مل تو�صف ّ
جذّ ابة توحي ِّ
واحد من حم ِّبيها �أنّها
لكل
ٍ
حت ُّبه وحده ،فكانوا جميعا ًيلتفُّون حولها،
وال ي�ستطيعون االبتعاد عن �صالونها الذي
غدا ظاهرة ً ثقافية وح�ضارية.
وك��ان �شاعر الأق��ط��ار العربية خليل
م��ط��ران �أك�ث�ر ر َّواد ال�����ص��ال��ون يف ع��دد
«مي» ب�أحاديث
ال�ساعات التي يق�ضيها مع ّ
ال تنتهي.
مرة وهي
وكان ي�أخذ عليها �أنًّها جتامله �إىل حدِّ النفاق؛ ر�آها ًّ
تو ِّدع �إحدى �صديقاتها وقد ا�ستغرقت حلظات الوداع ب�ضع دقائق
فذهب �إىل مي و�صديقتها فعلم من حديثها �أنَّ ال�صديقة م�سافرة
�إىل حلوان ،وعاد �إىل ال�صالون .
مي عائدة ً ا�صطنع البكاء ،فقالت مي :ملاذا تبكي؟ فقال:
وملّا ملح ّ
�أبكي �سفر �صديقتك ،فقالت :ولكنَّها م�سافرة �إىل مكان قريب
�إىل حلوان ..فقال خليل :ما دام املكان قريب ًا ففيم هذا الوداع
رياء.
..واهلل لوال �أين �أعرفك لقلت �إنَّ هذا ٌ
«مي» ال ترائي ولكنَّها
فابت�سم م�صطفى عبد الرزاق وقال� :
إنَّ
ّ
جتامل يف ر�شاقة ،و�سئلت عن �أنطون اجلم ِّيل الأدي��ب وخليل
مطران ال�شاعر فقالت� :إنَّ �أنطون بائع جواهر وخليل مطران
ميلك اجلواهر.
ً
وكان م�صطفى �صادق الرافعي موظفا يف حمكمة «طنطا» وكان
يح�ضر �إىل القاهرة َّ
كل يوم ثالثاء لي�شارك الأدباء جل�ساتهم يف
ال�صالون ،وكان يعتقد �أنَّها حت ُّبه ،وكان ر َّواد ال�صالون ي�سخرون
أ�صم.
منه ويع ِّلقون على حركاته وهو ال ي�سمعهم لأنَّه � ُّ
وكان ر َّواد ال�صالون يت�أنَّقون يف مالب�سهم ،وحالقة ذقونهم �إال
واحد ًا هو حممد �صادق الرافعي الذي كان ي�صل من املحطة ر�أ�س ًا
�إىل ال�صالون ،وعليه كلُّ ما يف الطريق بني طنطا والقاهرة من
بدلة جديدة
غبار ،فلمحه حافظ �إبراهيم يوم ًا وقد جاء يف
ٍ
فقال له� :أنت متنكر يا �صادق؛ �أ َّمال فني الرتاب اللي دامي ًا على
بدلتك.
وكتب عنها مو�سى �سالمة يف جملة املقتطف جملد  32جزء 7
«ملي» يف الأدب العربي ثالث �شخ�صيات كلُّ واحدة
ني�سان ِّ 1924
فيها جديرة بالدر�س فهي �شاعرة وخطيبة وكاتبة اجتماعية.
ويف حفل ت�أبني «مي» وقف الدكتور «طه ح�سني» ين�شد �أبيات ًا
الرمة» يف حبيبته «مي» فقال:
لل�شاعر «ذي ِّ
خليلي ُعدَّ ا حاجتي من هواكما
َّ
ومن ذا يوا�سي النف�س � اَّإل خلي ُلها
مبي قبل �أن تطرح النوى
�أملَّا ِّ
ني ُيزيلها
بنا مطرح ًا �أو قبل ب ٍ
�ساعة
ف� اَّإل يكن � اَّإل تعل ُُّل
ٍ
ً
قليال ف�إنيِّ نافع لـي قليـلهـا
ثم �شرع ي�صف �إقبالها على العلم و �إحلاحها على طلب املعرفة.
َّ
وك��ان الدكتور طه ح�سني من املعجبني مب ّ��ي امل�تر ِّددي��ن على
�صالونها الذي يتَّ�سع ملذاهب القول ،و�أ�شتات الأدب ،وفنون الأدب.
وجميع من فيه �أهل ندوةٍ واحدة �ألّفهم الأدب ،ووثّقت بينهم
املعرفة وجمعتهم احلكمة َ .ف ُهم كما قال �أبو متام:
مطرف الإخاء ف�إنَّنا
�إن ُيكْد ِّ
نغدو ون�سرح يف �إخاءٍ تالد
�أو يختلف ماء الو�صال فما�ؤنا
عذب حتدَّ ر من مكان واحد
�أو يفرتق ن�سب ي�ؤ ِّلف بيننا
ن�سب �أقمناه مقام الوالد
ولقد عرف العقّاد مي زيادة عن بعد عرب مقاالتها يف ال�صحف،
وت�أليفها يف الكتب ،وعرفها عن كثب يف �صالونها الأدبي ،وكان هو
�أ�صغر الر َّواد ال يزيد عمره على �سبعة وع�شرين عام ًا.
وح��دث �أن �سافر �إىل �أ�سوان على �أث��ر مر�ض �أ�صابه ،وب��د�أت

الر�سائل بينهما وخ�صو�صا ً بعد �صدور كتاب «املواكب» جلربان
وجهه العقاد،
خليل جربان عام 1919م ،والنقد القا�سي الذي َّ
و�سفر مي �إىل �إيطاليا حيث بعثت للعقَّاد �أنا�شيد عاطفية ح َّركت
يف نف�سه ال�شوق �إليها ،وحفزته �إىل التعبري ال�صريح عما ي�ضمر
وحب روحي �صادق.
نحوها من �شعور عميق ّ
غبطة �أو �سرور
«�أو ُّد لو �أ�ستطيع �أن �أجمع كلّ ما يف الدُّ نيا من
ٍ
مي» .
أته
�
قر
إذا
إليك ،الأدب يحيا بالقراءة وال �سيما �
لأقدِّ مها � ِ
ّ
مي يف الأحد يف منزلها وكان احلديث
و
ّاد
ق
الع
تقابل
وكان �أن
ّ
حديث احلب فقدَّ م لها العقّاد ثمانية �أبيات جعلها بعنوان «مولد
احلب» فتناولتها ف�إذا فيها :
ّ
احلب لنـا عا�ش الوليد
ولد
ّ
وحماه اهلل من كيد احل�سود
وبدا يف مهده بل يف عر�شه
�ضاحـك ًا ي�أمر فينـا و ي�سود
�إنَّه مــن روحنــا �إن نــُحيهِ
ُيحينـا يف غده هذا الولــيد
وكان بينها وبينه ر�سائل �أدبية انتهت بانتهاء عالقة احلب
احلب»:
بينهما ذلك احلب الذي عبرَّ عنه العقاد بق�صيدته «موت ّ
احلـب لنـا وا فـرحتـاه
ولـد
ّ
وق�ضـي فـي مهـده وا�أ�سفاه
مات ومل يدرج ومل يلعب ومل
ي�شهد الدُّ نيا ومل يعرف �أباه
�أ�شكر املـوت و�أ�شكـوه معـ ًا
غال حبي قبل ما تنمو ُقواه
مي
بذكاء
��اب
ج
��
ع
�أم��ا ج�بران خليل ج�بران فكان �شديد الإ
ّ
ومقدرتها على الكتابة كما ت�شهد ر�سائله �إليها وحديثه عنها �إىل
ماري ها�سكل ،كان يف�ضي �إليها مبكنونات نف�سه ،ويناق�ش نقدها
احلب
مي فثبتت على ح ّبه ،وقنعت ب���أن يبقى هذا
ّ
لكتبه� ،أ ّم��ا ّ
عذريا ً ،وحني مات كتبت فيه كلمة رثاء ،وقد بادلته الر�سائل.
�أ ّما خليل مطران فكان لها اخلليل ال�صايف والرفيق الوايف بعد
�أن دامت املعرفة وا�ستحكمت ال�صلة.
وقال عنها �إبراهيم عبد القادر املازين �»:أين يف العربية من
الن�ساء من ي�ضارعها حتى يكون هناك ٌّ
حمل للمفا�ضلة» حينما
مي بني كتّاب العربية.
�سئل عن ر�أيه يف منزلة ّ
وذكرتها ال�س ِّيدة ه��دى �شعراوي زعيمة االحت��اد الن�سائي
امل�صرية معبرِّ ة ً عن �إعجابها الكبري بها« :لقد كان يج ِّم ُل م َّي ًا بني
و�سر م�ستبهم لعلّه هو الذي
اجلميالت ويز ِّينها
ّ
بينهن ٌ
خفيٌّ ،
�شيء ٌّ
حيرّ ال�شاعر فقال:
�شيء به فنت الورى غري الذي
ٌ
يدعى اجلمال ول�ست �أدري ما هو
�ضرب من
مي كان يف جمالها ،واجلمال املعنوي هو
ٌ
ُّ
ف�سر جمال ّ
اجلمال ي�سمو على ِّ
كل جمال.
لقد ك��ان منتدى راقي ًا لأنّها كانت راقية ب�أخالقها �سامية
�شريفة ب�أفكارها.
ومل ينفرد ن�ساء الع�صر احلديث بهذا ،فلقد �سبقتهنًّ ال�س ِّيدة
اجلليلة �سكينة بنت احل�سني وكانت كما ي��روي �صاحب وفيات
الأعيان�-س ِّيدة ن�ساء ع�صرها.-
مي مثال الأندية الأدبية الراقية ،فكان ال�صدر
وكان نادي ّ
فيها للأدباء ،واملحلُّ الأول للعلماء� ،أ َّما رجال ال�سلك ال�سيا�سي
و�أ���ص��ح��اب املنا�صب الكبرية فكانوا يح�ضرون ب�صفة كونهم
ي�سايرون احلركة الفكرية والأدبية.
ولقد قال فيها املرحوم ال�شاعر �إ�سماعيل �صربي:
احلي هائمة
روحي على بع�ض ِّ
كظامئ الطري ت َّواق ًا �إىل املاء
ناظـري غد ًا
مبـي
َّ
�إن لـم �أُمتـ ّ ْع ٍ
ُ
�أنكرت �صبحك يا يوم الثالثاء
مي يف م�صر ودفنت يف القاهرة عام 1914م بعد �أن
توفيت ّ
تركت لنا �أربعة ع�شر كتابا ً لها من �أه ّمها «باحثة البادية -كلمات
و�إ�شارات -وردة اليازجي -بني املدّ واجلزر -ال�صحائف� -أزاهري
حلم -ظلمات و�أ�شعة -ر�سائل مي -امل�ساواة� -شاعرة الطليعة
عائ�شة عا�شور� -سوانح فتاة -احلب يف العذاب -رجوع املوجه-
ابت�سامات ودموع».
ورغم م�ضي �أكرث من قرن على رحيلها ف�إنَّ �شخ�صيتها و�أدبها ما
يزاالن مو�ضوع ًا خِ �صب ًا للباحثني والدار�سني.
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ال�سُّ لطانُ في
ذَاكرةِ الجـَالء

•ح�سني �شحادة

معارج الروح

يدور الزمان علي
ب َ
ني �أدفاء البدايات
وبرود النّهايات
وك ّلما جنّ جنون امل�سافة
بني �شرق وغرب
ر�أيتني
�أعود وحيد ًا
�إىل اللغة الوالدة
ترا�شقنا بالكتب ال�صفراء
وتذابحنا بن�صو�ص املوت
وحني �أيقظتنا احلقيقة
من بني الأموات
تبي لنا
نّ
�أنّ جميع ن�صو�ص العداوات
كانت كاذبة
ياب�سة �سنوات العمر
من دون وجهك
والقمر
ال غيمة ترفل الآن با�سمك
وال �شيء هنا �سوى �صمتي على دم�شق
يربت على كتفي باليا�سمني
وي�سميني على هواك ظل احلقيقة
و�آه على مد الآخ يا والدي
زهرتك الوحيدة
ومل تلمع يف �شقائق الورد
دموع الفرح
�أغم�ضت عيني يا �سماء من �أجل �أن يكون يل حلم
�أو�سع من �أحالم اجلوع
بني قمي�صها والقد�س
ينام الذئب
و َيا اهلل �أفت�ش عني غريب ًا
ما �أقربني يف دمع الغياب
هذا انك�ساري يحن �إليك واليا�سمني ي�ستحم
بكفيها
من ماء البحر
والغيم الأ�سمر
مل يرق�ص فوق النّهر

• فرحان اخلطيب
َمـدَ ُ
دت �إليـ ْ َك يا �سلطـانُ راحــي
مـُ َخ َ
ال اجلـــــراح
ــ�ضبـ َ ًة ب�أَرتــ َ ِ
َو ِجئـتُ �إِ َ
ليـك َقلبـ ًا َف َ
ـوق ٍّ
كــف
ـطيـر � َ
نـــاح
َي ُ
إليـك َمـك�سو َر الجْ َ ِ
َوجـئـْتُ � َ
إليــك حـَقـ ْ ًال مِـنْ ِدماءٍ
َ
ـاحي
تـُبـ َ ْر ِع ُـمـهُ ال�شـَّهاد ُة كالأقـ َ ْ
َوجـِئْتُ �إليـ ْ َك محُ ـْتـَ�ضنَ الأَمـا ْ
ين
نـك َمزْ هُ ــ َّو َ
لأَرجــ َع ِم َ
ـــاح
الو�ش ِ
َوجـِئْـتُ � َ
إليك فا ْم َ�س ْح يل ِدموعي
بـــاح
َو َع ِّلقـــ ْ َها َعلى َ�ش َ
ــج ِر َّ
ال�ص ِ
•••
نـي � ْأ�سـ َته ُِّل ال ُعـم َر بَــدْ ر ًا
َو ُخ ْـذ ْ
ني ُم ْل ُ
ّــواح
فـَقـَدْ َعافـَتـ ْ ْ
ـهمة الن ِ
َوخـُ ْذ ْ
ين ِبـتُّ يف ظـَم�أٍ َ ..و َنهري
راح
َك ِ�س ٌ
يح َل َ
يـ�س مـ ِنْ مــَاءٍ قــــُ ِ
ً
ـيفي
َو ُخ ْـذين  ،كنتُ َرمـَّاحا َ ،و َ�س ْ
َتـخـ َ َّ�ش َـب  ،تـَا َه مِـنْ �سـ َ ٍاح ِل�سـَاح
َوخـُ ْذنـي ال �أُ ُ
طــيق ِديــا َر نـــ�أْ ٍي
ِ أَ
لـقي يف َمغـ َ َ
انيك ارتـيــــاحي
ل َ
وب هـا ِم َ
تـك ارتـحـايل
َو�أَزْجـي َ�ص َ
يــاح
َو�أَ ْ
لـوي ُعنـ ْ َق َعـنْقــاءِ الـ ِّر ِ
كـر َك َل ْـم يـ َ َز ْل ُ�سـ ْلطانُ فيـ َنــا
َف ْذ ُ
ال�ســـماح
ُم
ٍ
ـروءات َعلى َ�شــ َف ِة َّ
•••
مـَلأْ َت الأُ َ
فـق يـَا ُ�سـلطـانُ َزهـْـر ًا
مـاح
ال�ص ِ
َعلى فـ َ ِ
نـن َّ
ـهيل َعلى ال ِّر ِ
َو�إِنـّي ِمن َ
ْـك َيـ ْغ ُم ُـرين ِ�ضــــ َي ٌاء
داح
فـي َرهَ ــج ُّ
َو ِ�إنـِّي ِمـنـ ْ َك ْ
الـ�ص ِ
َو�إنـّـي ِمنـ ْ َ
ـك  ،يف �أَملي عـيونٌ
�أَ َ
راك بـِها َت ُـ�ص ُ
ال�سالح)
ــول ( �إىل ّ
�سـم نـَ�صْ ـ َر �شـ َ ْع ٍب يف ا َ
حلنا َيا
َوتـ َ ْر ُ
َوتـُعلي ال�صـ َّ َ
الح
وت ّ
حـي على ال َف ِ
َو�إنـِّي ِمـن َْك � ،أَو ال ..ال �..إ َذا مــَـا
احي
َتـ َوار ْوا فـي بـَراكـ ِ
ني اجـْتـيـ َ ْ
َو�إِنــّي ِمنـ ْ َك من َوطـ َ ٍن تـَ�سـَامى
ُ�ش ُــم َ
انــبطاح
وخ ًا ال �أَ�صـ ُري �إىل
ِ
�صي
َو�إنـِّي ِمـن َْك َجـبـَّـــــا ٌر عـــ َ ٌّ
َو�أَغـ ْ ٌ
فة الـمـــالح
نـية َعـلى �شــ َ ِ
•••
راح
�أَيـَا ُ�ســ ْلطـانُ �شـَـاتي فيِ مــ َ ٍ
راح
ئــب الـغـَدْ ِر يف َج ِ
َو ِذ ُ
ـوف املَ ِ
داي �سـَــيفي
يـ َ ُه ُّـم بـ ِ َذبـْحـِها َويــ َ ْ
َكذا �سـ َ َتـكونُ مـ َ ْلحــ َ ُ
الكـــفاح
ـمة
ِ
َفـكـ َ ْم َر َ�سـ َمـتْ يـ َ َ
داك َلـنا ُد ُروبـــ ًا
البطــــاح
يــئات بـمـ َ ْعـمـَعـ َ ِة
ُم ِ�ض ٍ
ِ
شْ
اق
ـ
ي
ت
ـــ
�
ا
َو َذا عـُـنـْوانُ �أُ ْغ ِ
ـنـيـة ِ َ ٍ
طــن َيتــُ ُ
ـراح
�إىل َو ٍ
ــوق �إىل �سـ َ ِ
ويــل
ُـ�س ِكنـُ ُه ْم بـبـيـ ْ ٍت مِنْ َع ٍ
َ�سـن ْ
َو ْ
ري ا ْرتـــيـاح
نطــردُهُ م على َغــ ِ
للهّ
تـَمـــَادَوا لمَْ يــــ َ َر ْوا ِد ْيــنــ ًا
َ
ـالح
َوقــَدْ هَ ـدَ مـُوا َت
ـراتـيـل َّ
ال�ص ِ
َو َلكــنــَّا ُ ،خ ُ
يـوط النـّــو ِر ِمنــِّــا
َف َك َ
يــف �سـَـ ُيطـبقونَ على ِجماحي

شعر

ولأنيّ مثل احللم العربي
ملت�صق بجدار الوهم
ولأنّ ال�شجر الغايف ال يهطل بنجوم ال�ضوء
�سيظل احللم العربي مثل املاء الآ�سن
واملاء الراكد واملاء العط�شان
�أنا ه َو يف نهاية املطاف
�ضمائر الغائبني
وهذ ِه عتمتي
�أمدّ يدي
�إىل حرارة قلبي
يف وح�شة
ولي�س معي من بروق القد�س
يا �أ ّيتها الأر�ض
ومملكة على مملكة
وتكون زالزل
لكنّهم لن ي�صلبوا روحك
فخذ بيدي
وقم �إىل ف�صحى عالماتك
فوق ال�سحاب
حرام عليك
ويا �أنا من يرفع عنا
�أ�سياف القرون
وها �أكرثت جدايل
فال تخاطبني يف الذين
كذبوا على دم�شق
وتنازعوا من وراء البحر
واحلجر القا�سي يرميك
بظالم ال�صوت
وترى الأ�شياء مبهمة ب�صقيع اخلوف
جليد ال�صمت
ومنحدر الأر�ض ال يواتيك
وجند ال توافيك
والوهد
�أبو جهل
وحمالة احلطب

الجرْ حُ لن يُقبّلَ ال�سّ كين
•د .ا�سماعيل مكارم
يد الثمني
نادينا ُه
ال�ص ِ
ِ
�صاحبات ّ
وما ملكت �أيديهم
خاطبنا ُه
ير�سلون احل َ
ِبال وال�سكاكني.
قلنا له
للواحد الق ّهار
القبيح
نرف�ض فكرهمو
َ
ُم�سيرّ الرياح والأنها ْر
�شذوذهم ,ظل َمهم ,خيبا ِتهم
�أن�صا َر ال�شر
ال�سكني
اجلر ُح لن ُيق ّب َل ّ
ْ
الء الغدر
من ذا الذي
ُع َم َ
ُ
ُبيوتا
نادى اجلمو َع كي ترك َع �أو
التعرف ّ
الرح َمة َ
وال معنى الدين
ت�ستكني؟!
نرف�ضهم جميعا
ال يركع �سوى العبد
وال�سالطني.
القبيح
نرف�ض ملوكهم ّ
••
الذي
قد ا�شرتو ُه ب�سوق النخا�سة كتي�س
ن�ست�سلم
نحنُ ال
ُ
ثمني.
نتو�سل الن�ص َر
وال ّ
جال�سني يف زوايا بيوتنا ُمقعدين
اجلر ُح لن ُيق ّب َل ال�سكني.
ْ
...
••
نحمل ال َ
ال�ص َ
ادق
ن�صرة
ر
ننتظ
لن
َ
أمل والإميانَ ّ
ً
ْ
اجلمال
من رعا ِة
وال�سالح
َ
الر ْ
مال
ال�سليم
والفك َر
ِ
ْ
ملوك ّ
ُ
جهل
ِبال
حل
مر�سلي ا
وال�سكاكنيْ
نقاتل ُم�سيل َمة َ و�أبا ٍ
ّ
كي يدخلوا ا َ
ُ
نقاتل املنافقني ال�ضالني ممن
جلنة َ
ع�شراملُجاهدين”)
وير�ضى عنهمو
قالوا “( :نحنُ َم ُ
نر�سلهم �إىل
رب ُ العاملنيْ
ّ
َ
«جنات عدنٍ جتري من حتتها
ال�سكني
ل
ب
ق
ي
ِ
ُ
فاجلر ُح لن ّ ّ
ْ
الأنهار»
ال�سكني.
اجلر ُح لن ُيق ّب َل ّ
ْ
نعانق النها ْر
••
نر�سل ال َ
أوبا�ش والكفا ْر
نرف�ضهم َجميعا
نرف�ض املُ َ
الرعا َع والأ�شرا ْر
لوك منهمو
ّ
َع َبدة َالدوالر والدّ ينا ْر
وال�سالطني
ّ
ُ
جنعل نهارهم لي ًال
َيجل�سون بني الورو ِد واجلواري
وليلهم نهارا
بائعات الهوى
ِ

نعاندُ الأقدا َر
ُ
نقاتل املُرتزقة الأ�شرا َر
••
ال�سكني
اجلر ُح لن ُيق ّبل ّ
ْ
ال�سكني.
اجلرح لن ُيق ّب َل ّ
ْ
••••••
�إين � ُ
أ�سباب حز ِن ِك
أعرف � َ
يقين ًا
ُ
أ�سباب حز ِن ِك
�
أعرف
�إين �
َ
ُ
دم�شق
يا
� ُ
تزورك الطيو ُر
أعرف ملاذا ال
ِ
واحلما ِئ ُم
الربي ِع
يف �أيا ِم ّ
ال�صيف
ويف َ�ص
ِ
باحات �أيا ِم ّ
•
يقين ًا
ُ
دم�شق
�أعرف يا
را�س اليا�سمني
ملاذا
ِ
تركت ِغ َ
وو�ضعت النايَ جانب ًا
ِ
يفك الأموي
وامت�شقت َ�س ِ
ِ
•
يقين ًا
ح�ص ْة
لل ُع�صفو ِر من
طعامي ّ
َ
أعماق ف�ؤادي
ويف � ِ
للأوطان �أنا�شيدٌ وق�صائدْ
وح
الر ُ
تر ّددها ّ
ني اىل حنيْ
من ح ٍ
•
يقين ًا
تعلم بالب�صري ِة
وح ُ
الر ُ
هذه ّ

�سر الأ�شياءِ
ّ
أ�سباب ا َ
جل ْ
رمية
و� َ
مناذج
ور�أت َعينايَ
َ
أبطال اجلها ِد
ل ِ
واحلر ّي ِة
ّ
ْ
الغنيمة
أ�صحاب
و�
ِ
•
ُعذر ًا ُ
فرات
عذر ًا ِم َ
نك يا بردى
أوبا�ش
لقد �صا َر لل ِ
والأوغا ِد,
ّ
الرعا ِع
لكل �أولئك ّ
وحكم
نهج ,
ٌ
ٌ
ٌ
قول  ,و�سلطانْ
ال�س َ
ْ
كينة
لقد
فقدت روحي ّ
ْ
عيني
وغادرت ّ
ُ
ُ
و�ساعات
الفرح
حلظات
ِ
االطمِئنانْ
•
يقيناً
�إين � ُ
أ�سباب حز ِن ِك
أعرف � َ
ُ
دم�شق
يا

قصة

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1586":الأحد 2018/4/15م  29رجب 1439هـ

يا�سمين ونجمة

ندة
• ترجمة :لودميال ّ

ك��ل ليلة كانت الأم�ي�رة يا�سمني وع�لاء
ال��دي��ن ي��ط�يران على الب�ساط ال�سحري
ويت�أمالن ال�سماء املتلألئة فوقهما ،واعتاد
ع�لاء الدين �أن ي��روي لـ الأم�ي�رة يا�سمني
حكاية ما �أثناء رحلتهما اليومية
م��اذا ب�ش�أن ذلك النجم؟ �س�ألت يا�سمني
البنف�سجي
يف �إح��دى الأم�سيات (النجم
ّ
اللون).
�آه ...ذلك النجم؟ قال عالء الدين
مي بهد اال�سم
(�إن��ه جنم بالد ف��ار���س)�ُ ..س ّ
ن�سبة لأجمل جوهرة يف العامل.
جوهرة؟! �س�ألت يا�سمني وقد ات�سعت عيناها
بف�ضول.
وابتد�أ عالء الدين احلكاية:
(تقول الأ�سطورة �أن ه��ذه اجل��وه��رة كانت
ورائعة ..لكن..
لطيفة
وحكيمة.
جميلة
مللكة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
للأ�سف)  ..قال عالء الدين متنهد ًا
(حتى امللكات العظيمات ال يع�شن �إىل الأبد
بعد وفاتها قامت حا�شيتها ب�إخفاء اجلوهرة
���رج ق��دمي ،لقد ك��ان��وا على يقني ب���أن��ه ال
يف ُب ٍ
توجد �س ّي ٌ
دة �أخرى ت�ستحق اقتناء جمال هذه
اجلوهرة).
ت���أل��ق��ت ع��ي��ن��ا الأم��ي��رة ي��ا���س��م�ين وق��ال��ت:
(�أخ�برين هل هذه احلكاية حقيقية يا عالء
الدين)؟
كتفيه قائ ًال:
هزّ عالء الدين
ِ
(ال �أدري ..ولكن توجد طريقة واحدة �إذا
كنت تريدين الت�أكد من ِ�صحتها)
ِ
وابت�سمت الأمرية (بالطبع �أريد)
�صباح اليوم التايل انطلق الثالثة ،يا�سمني
وع�لاء ال��دي��ن وال��ق��رد �آب��و على م�تن الب�ساط
ال�سحري.
��ت ق�صري كانوا فوق
ط��اروا �شرق ًا ،وبعد وق ٍ
مملكة �صغرية
ٍ
(ان��ظ��ر) ..قالت يا�سمني وه��ي ت�شري بيدها
نحو برج يف الأ�سفل
أت�ساءل �إذا كان هذا املكان ال��ذي �أخفيتُ
(� َ
فيه اجلوهر الثمينة)
عندما حطـّا بب�ساطهما على الأر�����ض...
اكت�شفا �أن الربج كان �أعلى بكثري مما اعتقدا
وهُ ��م��ا يف الأع���ل���ى ..ل��ق��د و���ض��ع��ت الق�ضبان
احل��دي��دي��ة على ن���واف���ذه ..و�أغ��ل��ق��ت بوابته
ب�سال�سل �ضخمة للغاية.
لقد كان وا�ضح ًا �أنه بدون مفتاح� ..أو بدون
ّ
خطة ذك�� ّي ٍ��ة فمن املُ��ح��ال دخ��ول ه��ذا ال�برج.
وفج�أة تكلم احلار�س الواقف قرب البوابة
(ماذا تريدان)؟ ُمطالب ًا بالرد على �س�ؤاله.
نظرا لبع�ضهما ..الأم�ي�رة يا�سمني وع�لاء
الدين ،قالت يا�سمني للحار�س
(لقد �سمعنا عن اجلوهرة اجلميلة املُ�سماة
(جنمة بالد فار�س) و�أتينا لر�ؤيتها)
أمر م�ستحيل) ..قال احلار�س
(ما تطلبانه � ٌ
(و�إذا كن ُتما حق ًا قد �سمع ُتما ال ِق ّ�صة كاملة.
فبالطبع �أنتما تعلمان جيد ًا �أنه لي�س مبقدور
ورائعة
حمبوبة
ملكة
ٍ
ٍ
أحد ر�ؤية اجلوهرة �سوى ٍ
� ٍ
مثل ملكتنا الراحلة).
(�آه ..ا�سمح يل �إذ ًا �أن �أق���دّ م ل��ك الأم�يرة
الرائعة يا�سمني� ..إنها لي�ست ملكة بعد .لكنها
�ستكون يوم ًا)
قال عالء الدين للحار�س ،و�أوم���أ �آب��و �أي�ض ًا
بفخر للأمرية يا�سمني التي احمرت خج ًال
ٍ
(نعم ..نعم) ..بنفاد �صرب قال احلار�س:
(لكن ملكتنا كانت ذك ّية جد ًا)
(�أنا �أي�ض ًا ذك ّية)� .أو�ضحت يا�سمني
ثم فكّر لثانية
(حق ًا)؟ قال احلار�س ّ
(�أخربيني �إذ ًا ما هو اجلذر الرتبيعي للرقم
)100؟
با�ستخدام ع��ود ق�صري قامت يا�سمني بحل
امل�س�ألة على الرمل
(�إنه �س�ؤال �سهل  ..اجلواب هو  10بالطبع)
قالت
(�صحيح) ..ر ّد احلار�س

و�ضاقت عيناه جمدد ًا
و(لكن اجل��واب ..ما يزال (ال) ..ملكتنا مل
تكن فقط ذك ّية لقد كانت حكيمة �أي�ض ًا)
(و�أن����ا حكيمة ك���ذل���ك)� ..أك����دت يا�سمني
للحار�س
ٌ
(حكيمة بالقدر الذي ت�ستطيعني فيه حل
امل�شكلة التي حتدث هناك)؟ �س�ألها احلار�س وهو
لرجلني يت�شاجران
ُي�شري بيده ُ
(�أجل� ..أعتقد ذلك) و�أوم�أت يا�سمني بر�أ�سها
�سارت نحو الرجلني ومتكنت خ�لال دقائق
م��ع��دودة م��ن ح��ل اخل�ل�اف بينهما ..وعندما
ابتعدت عنهما ..ك��ان ال��رج�لان يت�صافحان
ويبت�سمان لبع�ضهما.
أبليت ح�سن ًا) اعرتف احلار�س لكن اجلواب
(� ِ
ال ي��زال (ال) لن تتمكّني من ر�ؤي��ة اجلوهرة،
�أ ّما بالن�سبة مللكتنا فهي مل تكن حكيمة وذ ّكية
فح�سب)
و�سكت عن كالمه ليم�سح ً
دمعة عن خدّ ه
ً
للغاية كذلك)
لطيفة
(لقد كانت
ِ
(�أوه) .قالت يا�سمني وهي ُتر ّبتُ على كتفه
(ال بُدّ �أنك تفتقدها كثري ًا� ..ألي�س كذلك)؟
والتفتت نحو عالء الدين قائلة:
(ال داعي لإزعاجه �أكرث� ،س�أح�ضر له �شربة
ماءٍ من ذلك الينبوع هناك ،ال بُدّ من �أنه َع ِط ٌ�ش
أ�شعة ال�شم�س
جد ًا ب�سبب وقوفه الطويل حتت � ِ
احلارقة ..وبعد ذلك �سوف نرحل من هنا)
م�ضت الأمرية يا�سمني نحو الينبوع وتفاج�أت
كثري ًا حني وجدته جاف ًا ..لكنها ما �إن و�ضعت
الإن����اء ال���ذي ك��ان ه��ن��اك ق��رب امل�����ش��رب حتى
تدفق املاء نقي ًا بارد ًا ..وحني ا�ستدارت لتقدّ مه
بح�شد كب ٍري من النا�س يحدّ قون
للحار�س فوجئت
ٍ
باندها�ش �شديد
ٍ
(ماذا بكم؟ هل اقرتفت خط�أ ما)؟ �س�ألتهم
(الينبوع) قال احلار�س �ساهي ًا من دون تفكري
(لقد ّ
جف ما�ؤه منذ وفا ِة ملكتنا ،هل تعلمني �أنه
مل يكن يتدفق �إال لها)؟
(كيف ذلك)؟ �س�ألت يا�سمني
(وحدها ملكة ٌ ذكية ٌ وحكيمة ٌ ولطيفة ٌ ..
ت�ستطيع احل�صول على املاء من هذا الينبوع)
قال احلار�س
وبينما ك��ان النا�س ينحنون �أم���ام الأم�يرة
يا�سمني� ..أخرج احلار�س من جيبه املفتاح ّ
وفك
ال�سال�سل �أم��ا َم باب ال�برج ،وق��اد يا�سمني على
غرفة يف ق ّمة الربج..
ال�سالمل نحو
ٍ
ق��اع��دة م��رت��ف��ع ٍ��ة ...كانت
ه��ن��اك ..ع��ل��ى
ٍ
مت�ألقة ..وم�ضيئة كفاية كي ُتنري ال�سماء،
اجلوهرة الرائعة (جنمة بالد فار�س)
�شيء ر�أي ُته يف حياتي) هتفت
(�إنها �أجمل
ٌ
يا�سمني
(�إنها كذلك) قال احلار�س�( .إنني مت�أكدٌ �أن
امللكة �ستكون �سعيدة جد ًا لو علمت �أنّ اجلوهرة
لن تبقى خمبوءة بعد الآن).
(ماذا تق�صد)؟ �س�ألت يا�سمني
أنك جديرة ٌ باحل�صول عليها �أيتها
لقد �أثبتِّ � ِ
الأمرية يا�سمني (جنمة بالد فار�س) ٌ
لك
ملك ِ
والتقط احلار�س اجلوهرة وقدّ مها ليا�سمني
فتناولتها وو�ضعتها على ر�أ�سها
(كيف يل �أن �أ�شكرك)؟ �س�ألته يا�سمني
(ك��وين �سعيدة ً بها) ر ّد احل��ار���س( ..كما
كانت ملكتناَ ،و ِعديني ب�أن ت�أتي لزيارتنا كلما
ا�ستطعت).
(بالطبع ���س���أف��ع��ل ..حتم ًا �س�أفعل) قالت
يا�سمني�( ..س�أبذل ما بو�سعي لأ�ستحق اقتناء
(جنمة بالد فار�س) اجلوهرة النادرة).
ومن فوق الب�ساط ال�سحري ل ّوحت الأمرية
يا�سمني مو ّدعة احلار�س و�شعب اململكة ال�صغرية.
ك��ان وقت ًا متميز ًا �أم�ضته يا�سمني مع عالء
الدين و�آبو ..ولدى الأمرية الذ ّكية ،احلكيمة،
اخلا�صة لرتويها
اللطيفة الآن حكايتها الغريبة
ّ
بنف�سها.

•�أحمد نا�صر

غلطة العمر

باب ال�ساد�سة واخلم�سني من
((ها قد طرقتَ َ
ٌ
فرا�شات
عمرك ،وما تزال تلوب حول امل��ر�أة!
مزرك�شة الأل���وان ...و�أن��ت ت��زدرد اخل��واء! –
ٌ
ابت�سامة
فكّر �سعيد وهو يحدّ ق يف املر�آة .رفعتْ
َ
زاوية �شفته العليا – ُيقال �إن الإن�سان
�صفراء
ي�صنع َقدَ َر َه بنف�سه �أما �أنتَ فقد ّ
توقف قدرك
ليلة عمياء� ،أعمتك و�صفّدت ر�أ�سك طوال
عند ٍ
اثنني وثالثني عاما!)).
حت�� ّول��ت ابت�سامته ال�صفراء �إىل تك�شريةٍ
�أخافته ،حني رنا �إىل وجهه الكئيب يف املر�آة� ،إذ
ا�ستجرت �شريط ًا قامت ًا مقيت ًا .ابتعد عن املر�آة،
ّ
وجل�س خلف الطاولة .ا�ستند �إليها مبرفقيه،
و�أخذ �صدغيه بيديه.
((م����رارة عي�شك دفعتك �إىل االن��ط��واء،
فدفنت نف�سك بني دفّات الكتب املدر�سية حتى
نلت الإجازة يف الفل�سفة بدرجة جيدة...كنت
�أ�صغر املدر�سني �سن ًا)).
رف������ع ����س���ع���ي���د ر�أ�������س������ه ،ف���ن���ب���ق �أم����ام����ه
ط��ي��ف((���س��م�يرة)) .كانت رائ��ع��ة على غ�ير ما
ت��ت�راءى �إل��ي��ه .ابت�سمت ل��ه ف���ذاب حت��ن��ان�� ًا.
ا�ستند �إىل ظهر الكر�سي ،وقال ب�صوت م�سموع:
تبت�سمني؟ يعني :غفرتِ ون��دم��تِ مثلي؟ لكن
ال�صورة تال�شت يف اللحظة ذاتها.
عاد �إىل كهف ك�آبته.
((يبدو �أنك فقدت �صوابك! ماذا يعني طلب
الغفران بعد اثنتني وثالثني �سنة؟! �أجنبتْ
ً
خم�سة من الأوالد ،ومل تعد �أن��ت �سوى ذكرى
تع�سة يف حياتها ..و�أنت مهموم بالغفران؟! يف
كل مرة ت�ؤكد �أن ذكراها جلباب طرحته ،لكنك
تعود كمدمن� ،إىل ب�ؤ�سك القدمي – اجلديد
وال��دائ��م .ي��وم التقيتها عند زميل درا�ستك
((عبد اللطيف)) ولعلّه هند�س ه��ذا اللقاء
عمد ًا – وقعتَ
كذبابة يف طبق مر ّبى .وبعد
ٍ
�أيام راح يه ّول عليك :الزواج لي�س �أكلة جمدرة،
يحتاج �إىل تهيئة ج�سدية ،ونف�سية.
انت�سبتَ �إىل ((نادي الأ�شبال)) واخرتت رفع
الأثقال ،وبعد �أ�سبوع واحد من التمارين املجهدة
انهدّ ظهرك و�سقطتَ �سطيح ًا مدة �أربعني يوم ًا..
ا�ستقام على كر�سيه متح�س�س ًا ظهره – الزواج
معركة ،الغلبة فيها للأقوى! الفر�س مِن خ ّيالها،
ف�إما �أن تلجمها ،و�إما �أن ت�سقط حتت �سنابكها!
هذا ما �أكده ((عبد اللطيف)) ،ذاك الذي كان
�صديق ًا لك .الغريب �أنه هو نف�سه� ،أ�سلم زمام
بوثاق
�أمره �إىل امر�أته ((حليمة)) وقد ربطته
ٍ
ً
خم�سة من الأوالد� ،أخذ جميعهم
متني ،وخلّفت
ا�سمها ،وحتى هو �صار ُيدعى(( :عبد اللطيف
حليمة))! �ضحك �سعيد من �أعماقه انتقام ًا ،لكن
�ضحكته تال�شت �أمام جحافل �سوداويته.
((تلقّفتَ منه كل �شيء ،و�أن��ت ال�ضليع يف
الفل�سفة ..م��ا �أ���ش��د حماقتك ي��ا �سعيد! لقد
حققت املثل ال�شعبي :باب النجار خملوع!.
�آه يا �سمرية ،كم كنت جميلة! �شعرك ناعم،
فاحم بلون عينيك احلوراوين ،وغ ّمازة خدك
الأمين بئر مليء بالألغاز واملعجزات! كنتِ فر�س ًا
�سمراء ،قوية وجميلة ،مهيبة وجاحمة ،فقلتُ :
حافر ِك
أ�سك ،وقدح
دب ال�سعري يف ر� ِ
�س�أرو�ضها! ّ
ُ
جبيني))..
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ولكي يخرج �سعيد من نفقه ال�سوداوي ،نه�ض
ّ
ليح�ضر القهوة .الح خياله يف املر�آة ،وهو يجتاز
املمرّ ،
فتوقف �أمامها مت�سمراً (( :ما �شاء اهلل!
هي�أة وك�سم! ـ �سخر �سعيد من نف�سه وهو يدقق يف
مالمح وجهه ،كما لو كان ينظر �إىل وجه غريب
عنه – وجه مد ّور كالقمر� ،أبي�ض رائق كوريقات
الفلّ  ،عينان زرقاوان ج ّيدتا التلوين� ،شعر ذهب
ٌ
جمال مل ينفعك بعد واقعتك مع
خال�ص...
�سمرية! ـ تال�شت �صورته من امل��ر�آة فج�أة وحلّ
حملها طيف �سمرية .بدت به ّية فرحة.
�ضر ِك لو حت ّملتِ هاتني ال�صفعتني؟!
ما كان ّ
�ضرب ،يا �سعيد؟!
�أمثلي ُت ُ
ال و اهللِ! مثلك ُتق ّبل من �أخم�ص القدم وحتى
اجلبني! الفكرة اللعينة ((الفر�س من خ ّيالها))
علي! بعدك �أ�صبحتُ
هي التي َجنَت ،بل ق�ضت ّ
ً
م�ضغة تلوكها الأل�سن (( .عري�س �أراد قطع
ر�أ���س الهر ،فقُطع ر�أ���س��ه!)) (( ،م��در���س قدير
ي�ضرب عرو�سه ليلة الدخلة ))..حملتُ وزر
ً
ً
و�صمة
هذه الواقعة
وندبة يف جبيني� .أ�ضحتْ
ظ ًال ي�سبقني حينما كنت �أطلب يد فتاة للزواج.
هالني الأمر ،ووجدت نف�سي �أدخل �شرنقة قاتلة
بعد �أن ملّت �أحجار الأر�صفة مني� .آ ٍه يا �سمرية،
�سمن وع�سل! ـ
لو امت�ص�صتِ ال�صدمة ،لع�شنا يف ٍ
ماج طيف �سمرية ،لوت وجهها عنه قائلة:
َ
التبعة على �صديقك ((عبد
�أراك تلقي
اللطيف)) وتن�سى �أم���ك؟! ـ ج���اءت العبارة
خنجر ًا �أ�صاب قلبه ،ر�أى �صورته يف امل��ر�آة من
جديد ،كان وجهه مكفهراً ،يفي�ض الأ�سى من
م�سا ّماته الدبقة.
ك ّ
��ف عن طلب القهوة ،وانكف�أ �إىل طاولته
واتخذ و�ضعيته ال�سابقة .احتلّت �صورة �أمه
خميلته.
(( ي��ق��ول��ون �إن��ن��ي جميل مثلك ،لكن ليت
دخيلتك كانت جميلة كمظهرك! بل جمالك
يت�ساوى م��ع قبح نف�سك! ر ّب���اه �أو�صيتنا برب
��دي مل يقدما �إ ّ
يل �سوى الب�ؤ�س
الوالدين ،ووال ّ
والأ���س��ى .عا�شا مع ًا عقد ًا ون ّيف من الزمن يف
مناو�شات ال تهد�أ�(( .أ�سمري ًة)) �صفعتُ ليلة
الدخلة �أم �صفعتك �أنتِ يا �أم��اه؟! وهل حققتِ
�صفة الأم��وم��ة؟ �أق����ول(( ي��ا �أم����اه)) فتخرج
�شفتي� .سمرية
الكلمة من فمي مريرة جت��رح
ّ
�أجنبت البنني والبنات� ،أم��ا �أن��ا فبقيتُ رهني
جموحك الطائ�ش ،املجنون .م�أ�ساتي مل تبد�أ
ليلة الدخلة ،بل يوم هجرتِ �أبي وا�ستبدلته
الفر�س التي حاولت
ب�سائق �أرعن! �أنت ال غريك
ٍ
ُ
جلمها ليلة عر�سي! ر ّبانا �أبي على عبارة� :أنتم
بال �أم ،ان�سوها فهي ع��ار عليكم .وكنتِ فع ًال
جت�سدين و�صمة العار!؟
ر ّباه عفوك! قد قلتَ  :الآباء ي�أكلون احل�صرم
والأبناء ي�ضر�سون! وها �أنا ذا بال �أ�سنان� ،سقطت
جميعها..
اختفى طيف الأم م��ع ال�شرر املتطاير من
عينيه� .ضرب الطاولة بقب�ضة ي��ده و�صرخ
كاملجنون� :أنا �أكرهك يا �أمي! بل �أ�سحب هذه
الكلمة من قامو�سي!
نه�ض ثائراً .ارتدى قبعته� ،أقفل بابه ،وخرج
هائم ًا ،يدقّ بحذائه �أحجار الأر�صفة.
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�أحزان �شـــهريار

• علي جمعة الكعـــود
وحيد ٌ
هو الليل
مثلي وحيد ْ
�أبعرث
فيه همومي ........
يبعرثين
ثم ّ ي�صحبني

ٍّ
نحوهم جديد ْ
�أعاتب ه ّمي
الهم
في�صفعني ُّ
بيد ٍ من حديد ْ
•

•

شعر

•

و�أقر�أ ُ
يف دفرت ال ّليل ِ
عن مقتل ال�شم�س عند الغروب
وعن دفْنها
حتت �أفْق ٍ بعيد ْ

ا�شتعاالت
• طالل الغ ّوار /العراق
-1
.....
ْ
نرثت على وجهي
�صباحات
ٍ
احلب
يف
جبهتي
لتقر�أ
ِّ
�شم�س
ُ
وم�ضى يواكــبني
لها ٌ
عبق مـــن الأحالم
غر�س
وال�شـرفات ُ
ف�إذا بها
ً
حثيثة نحوي
الدروب
ت�سعى
ُ
هم�س
وللآفـــــــــــاق ُ
-2
....
يقظان يف و�ســـني
ويل يف �ضجة الأ�شواق �صمتُ
الدرب ان�ســـــجه �شــــــــجونا
ُ
والـــــــهوى باب ٌ وبيتُ
ُ
الليل ُ
بع�ض ق�صـــــائدي
حي وم ْيتُ
بها
و�أنا
ٌّ
ينمو على كفّي امل�سا
بوح ًا
وما لل�ســـــــــ ِّر بحتُ
�شح يف القنديل ٌ
زيت
�إن َّ
مل ْ
يزل
القلب زيتُ
فــــي
ِ
-3
.....
�أنا َم اقتطعتُ من الغابة غ�صن ًا
اللهب
و�أ�شعلتُ فيه ْ
فمن �أين يل ّ
كل هذا الدخان
ومن �أين يل
احلطب
كل هذا
ْ

ال�شاعر

• �إبراهيم عبا�س يا�سني
هادئ ًا كالنهر �ألقا ُه ..
�شفيف ًا كالر�ؤى يف مطلع الفج ِر ..
كالدعاء
�أليف ًا
ْ
ّ
كالظل ..
يعرب الأيام
تخ�ضر الأنا�شيدُ ..
ّيه
على كف ِ
ّ
ف�ضاء ..
ويف
عينيه ميتدّ
ِ
ٌ
ف�ضاء
خلف
ذاهب
ْ
( -مرحب ًا  ..هل نلتقي اليو َم؟
ْ
تعال)
العظم� ،ألقا ُه ..
ُمثق ًال بال�شعر ،حتى
ِ
ُيوا�سي روحهُ �شدو ًا ..
يداري تعب الأيام عني بال�س� ْ
ؤال:
َ
أحوالك؟
(  -كيف �
 كاملعتا ِد .. �أعني كيف �أحوال الق�صيدةْ؟ مل تزل تعربين حين ًا ..وحين ًا تخطف القلب ومت�ضي
كالطريد ْة
ْ
الرمال)
يف متاهات
ني ..
قلما – �أذكر – ملا نلتقي اثن ِ
كطريين يجوبان املدى
ِ
ال�شعر ثالثنا
�إال وكان
ُ
وكانت �أجنم الأزها ِر ..
اللقاء
�صمت  ،لنا �شكل
من
ير�سم  ،يف ٍ
ُ
ْ
رمبا �ضاقت بنا ال ُ
أر�ض ..
�صحراء ..
�سوى
َ
ّ
تلتف على �أيامنا العزالء كالأفعى
وجافتنا ال�سماء
ٌ
الهب الأنفا�س ..
غري �أنا كلما عربدَ ليل ُ
الدماء
ناري
ّ
ْ
َ
نوقدُ ال َ
أعراق والنب�ض قناديل ..
ً
وغناء .
ا
ع�شق
م
أيا
ل
ونروي ظم�أ ا ِ
ْ

درر الفكر

• زوات حمدو

�إن ُيذكر احل�سن والأخالق �سيدَ نا
�شارت �إليك يد الأخالق والكر ِم
�أف�ضت بالعلم غيثا من �سحائبه
حكم
حلم ومن ِ
ف�أنبت الرو�ض من ٍ
خزائن العلم ملأى من نفائ�سكم
ٌ
الكلم
رو�ض من الفكر يف باه ..من ِ
هذا و�إنك يف علم ويف �أدب
علم
كنت ال�شهري كما نار على ِ
كنت ال�صفي من اخلالن �أكرمهم
�شيم
�أكرم بذي احلب من طيب ومن ِ
ما �أبهج احلرف يزهو يف مرابعه
وللقلم
تب�سم احلرف يف الأوراق
ِ
�إن تبد للنا�س تهديهم نفائ�سكم
واحل�شم
�أحاطك ال�شوق باحلرا�س
ِ
املورد العذب كل النا�س تق�صده
القمم؟
فكيف بالورد يهفو يف ذرا
ِ
ال�شوق والود �صنوان منابعها
فا�ستلم
فدونك القلب هذا العر�ش
ِ

ثورة البركان
•نعيم ع ّبا�س ّ
الطويل
كن�سر عانق اجلبل الأ�ش َّما
ٍ
يطاول يف �شموخ النف�س جنما
ر�أيته واقف ًا �صلب ًا ك�صخر
يفوق ال�شم�س �إ�شعاع ًا وحجما
هيا ع َّماه :مل ت�شكو وتبكي؟
وذاك الدمع فوق اخلد مما؟
مدقع جر امل�آ�سي
أفقر
ٌ
� ٌ
�أم الأيام قد �أهدتك هما؟
�أم الأقدار �سالبة الأماين
�سقتكم من ك�ؤو�س املر �سما
ف�سال الدمع يحكي عمر حلم
ودوى الرعد يف عينيه ملا
�أح�س الآه ذ ًال م�ستدمي ًا
ف�ش الزند نحو ال�صدر �ضما
رب
و�صاح اهلل يا �أبناء ُع ٍ
تركتم قد�سكم جرح ًا مدمى
ٌ
�صهاينة وجالدون حلوا
وخطب ال�شر بالأق�صى �أملَّا
و�سعد
حيدرة
�أيا �أحفاد
ٍ
ٍ
�صالح الدّ ين فيكم قد ت�سمى
ني والقر�آن �سفري
�أيا يا�س ُ
لأنْت ِق َمنَّ للأطهار ُث َّما
�أط َه ُر �أر�ضنا بر ًا وبحر ًا
ليغدو ممكن ًا ما كان حلما
دريتُ احلق �سلطان ًا عزيز ًا
دريت الظلم جمنون ًا �أ�ص ّما
يظن النا�س �أن احلق يفنى
فال واهلل نور احلق �أ�سمى
غ�ضب
ولن يفنى و�سيف العدل
ٌ
يجم الظلم والطغيان جما
فقلتُ ُمعاتب ًا بل�سان حزْ ٍم
ح�صن �أ�ش َّما؟
�أما �أن�صفت يف
ٍ
وحالت ثورة الربكان قو ًال
لأهل ال�شام مدح ًا لي�س ذم ًا
أحمد يا �شا َم عز
كنانة � ٍ
وملج�ؤُنا �إذا ال�شر ا ْدلهما
ّ
لب�شار ُيغني املجدُ حلن ًا
ملن هزم العدا حرب ًا و�سلما
ْ
بعي�ش يف دم�شق
فقلتُ  :اهن�أ
ٍ
رغيد العي�ش ال هم ًا وال غم ًا
ف�شقتْ �صرخة �ساحات �صمت
الهجر والن�سيان جرما
ن ُعدُّ ْ
فلن �أر�ضى �سوى ُزحلٍ مكان ًا
ولن �أر�ضى بغري الأ�سد و�سما
�أنا حيفا �أنا عكا ويافا
�أنا بد ٌر بليل احلق متا
�إذا ما العرب قد خانوا عهود ًا
فلن �أحتاجهم خا ًال وع ّم ًا
ني املعايل
�أنا �أمي فل�سط ُ
ولن �أر�ضى بغري الأم �أ ّما

قصة
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�سعادة والزرازير
•ربى من�صور
خ��رج��ت ���س��ع��ادة م��ن الفندق
و�أفكارها متتد �أمامها.
يف ال�شارع كان الطق�س ربيعي ًا،
غائم ًا بع�ض ال�شيء ،يعمه برد
منع�ش �أ�شبه بال�صقيع.
بعد قليل بانت ال�شم�س ،امتزج
ال��ب�رد ب���ال���دفء ،و�أ���ض��ح��ى منظر
ال�سماء مذه ًال بحيوية الغيم.
“ ال مدينة �أجمل من يافا” ..
فكرت �سعادة متنهدة بح�سرة.
م��ا انتابها وه��ي مت�شي ك��ان �أ�شد
مر يف حياتها.
�شعور بالوحدة ّ
العزلة التي �شعرت بها يف تلك
ال�ساعة كانت بالغة بالغة.
مل يكن الأم��ر يتعلق فقط بتلك
ال��وج��وه الغريبة ـ التي �صادفتهاـ
�إذ غزت يافا حتى �أ�صبح ال�صهاينة
م��ل��ي��وين ن�سمة ب�ين ع�شرين �أل��ف
عربي.
ما �آملها يف ال�صميم �صدمتها ب�أبي
عابد.
�إىل الآن ال ت�صدق ما فعل البارحة
 ..هل �أخط�أت لأنها اعتمدت عليه،
ووثقت به؟
ّ
ولكن ،كان من امل�ستحيل �أال تلج�أ
�إليه� .إنه بنظرها يف مقام الوالد.
كما �أن ي��اف��ا خلت م��ن الأق���ارب
وامل��ع��ارف؛ بع�ضهم م��ات��وا� ،آخ���رون
�سجنوا ،و�أغلبهم �أجربهم ال�صهاينة
على الرحيل .
وا�صلت ال�سري �شاردة تفكر ..فج�أةً
�صدح الآذان؛ اهلل �أكرب ..اهلل �أكرب..
آنئذ وقفت �أمام جامع يافا الكبري
� ٍ
وت�أملت بابه العري�ض .
لوهلة هيئ لها �أن املا�ضي ح�ضر،
و�أخ��ذت تتذكر ..يف كل جمعة كان
�أب��و عابد يذهب مع �أبيها �إىل هذا
اجلامع وي���ؤدي��ان ال�صالة مع ًا .هي
�أي�ض ًا كانت ترافق �أمها طفلة �إىل
هناك لت�صليا يف ال�صالة املخ�ص�صة
للن�ساء.
يف طريق ال��ع��ودة كانت تده�شها
الأع��م��دة الأرب��ع��ة البي�ضاء ،ما �إن
تتجاوز برج ال�ساعة ،وتقف برهة
حتت اجل�سر الرابط للأعمدة حتى
ت�شعر بالأمان ..من تلك النقطة كان
الو�صول �إىل البيت ي�ستهلك دقائق
ال �أك�ثر .ثمة �إح�سا�س غريب كان
ينتابها �أثناء امل�شي ..مذعورة من
اجلنود ال�صهاينة كانت مت�سك يد
�أمها ،وتبقى قلقة �إىل �أن ت�صال البيت
 ..االرتياح التام مل يكن ي�ساورها �إ ّال
حني يجل�س �أبوها قرب �أب��ي عابد،
ويتناولون الغداء.
يف بع�ض الأح��ي��ان ك��ان هو الذي
ي��ت��وىل �أم���ر ال�����ش��واء �إذ يق�صدون
ال�����ش��اط��ئ ل��ل��ت��ن��زه وال���راح���ة �أي���ام
العطل.
يف تلك اللحظة متنت بحق لو
ك��ان��ت ب�لا ذاك���رة  ..ال��ت��اري��خ ي���ؤمل
�أحيان ًا بفعل املقارنة.

هلل �أي�ض ًا
حمدتُ ا َ
• ح�سني هالل

�أكرث من مرة تنهدت ب�أ�سى وفكرت
مت�سائلة “ م���اذا يعني �أن تكون
حفيدة مالك �أطيب ب�ستان برتقال
يف يافا؟ ..هل ن�سي �أبو عابد الع�صري
الذي كانت �أمها تقدمه �إليه ؟ قائلة
بفخر  ”:لو زرت �أ�صقاع الأر���ض ملا
وج��دت �أل��ذ م��ن ه��ذا الع�صري � .إن��ه
من �إنتاج �أبي ..ال�شيخ �سليمان الذي
مل يغادر بيته حتى �أث��ن��اء احلرب
والنكبة”.
لقد خ��ان �أب��و عابد ال���ود ،ون�سي
الع�شرة ،كما لو �أنه مل يعرف �أ�سرتها
يوم ًا.
يف ه��ذه الأث��ن��اء �سمعت �أجرا�س
الكني�سة الأرث��وذوك�����س��ي��ة تقرع
فتمهلت ..قررت �أن تذهب �إىل مرف�أ
ال�صيد ،وم��ا لبثت �أن توجهت �إىل
�شمال غرب ال�شاطئ.
م�شت مبحاذاة ال�سور املعدين ،ثم
وقفت و�أخذت تراقب النوار�س.
ل����دى ت���أم��ل��ه��ا الأم��������واج ف��ك��رت
بالأ�سباب التي جعلتها تبيع �شقتها يف
باري�س ،وتغادر فرن�سا نهائي ًا.
ق���د ي��ك��ون ه���ذا امل��ن��ظ��ر ال��داف��ع
القوي ..كذلك �سماء الربيع احلافلة
بالغيم احل��ي��وي ،املفعم بالن�شاط،
واملناخ الذي ي�سود يافا يف ال�صيف،
من �ضمن الأولويات يف اتخاذها هذا
القرار.
ل��ق��د زارت ���ش��اط��ئ مونبيليه يف
فرن�سا ،وبحر مر�سيليا ،ومل تفوت
ال�سباحة يف موناكو  ..مع ذلك  ،مل
جتد �شاطئ ًا يف املدن الثالثة ي�ضاهي
جماله جمال �شاطئ يافا .
رمبا �أهم الأ�سباب هو املا�ضي املفعم
بالذكريات.
بعد �أن تعبت من ال�سري جل�ست على
مقعد حجري حتت يفء �شجرة نخيل
 ..مدت نظراتها �إىل الأف��ق ،فر�أت
�أ���س��راب ال��زراري��ر .ولكونها مل تر ـ
منذ عهد الطفولةـ تلك الع�صافري
التي ت�أتي �سنوي ًا قادمة من �سيبرييا
 ،وتتجه �إىل �صحراء النقب طلب ًا
للدفء ،راقبتها بده�شة ،و�أذهلتها
بتناغمها الفريد.
م���أخ��وذة بالطري ال�ضخم ال��ذي
�شكله ال�سرب عند الأف���ق وا�صلت
�شرودها ..لقد �أخط�أت التقدير ..
ما كان ينبغي �أن تقرر �شراء ال�شقة
التي �شهدت وف��اة �أم��ه��ا .بعد وف��اة
�أبيها يف �سجن ال�صهاينة كان عليها
�أن تعتني ب�أمها يف باري�س.
الب�أ�س ،تاريخها مل ميت يف الغربة
 ،بل ت�أجج حنين ًا ..رغم ذلك  ،هي
ال تعلم! ،ه��ل ب�إمكان ت�صرف �أب��ي
عابد زعزعة قناعاتها؟� ،أو خنق
ذكرياتها؟.
رمبا من �أجل والديها ينبغي ن�سيان
�أبي عابد وجمابهة ال�صدمة بتذكر
املا�ضي �أكرث ف�أكرث.
هنا التب�س عليها امل�شهد!.

حني نظرت �إىل ال�سماء مل تعلم!
هل ما زال ال�سرب على هيئة طري
�ضخم؟� ،أم ك ّونت الع�صافري بتحليقها
اجل��م��اع��ي �شجرة زي��ت��ون ا�ستمرت
تزحف �سابحة يف الف�ضاء بان�سياب
بالغ ال�سحر؟
�أي�� ًا يكن ال�شكل الذي ر�أت��ه ،فلقد
وا�صلت �أفكارها ،وت�ساءلت بحرية
جمدد ًا� ”:إذا كانت ه��ذه الكائنات
ال�صغرية قد هاجرت من �سيبرييا،
وو���ص��ل��ت �إىل ي��اف��ا ب��ت��ع��اون فريد
وت��ن��اغ��م ب��دي��ع ،ك��ي��ف ال ي�ستطيع
الب�شر كلهم االتفاق على اخلري؟ ،ملاذا
يحنثون يف وعودهم؟ ..لوال اخليانة
وجتاهل الوعود ملا احتلت يافا وملا
ت�شتت �سكانها يف �أ�صقاع الأر�ض.
هل �أخط�أت �إذ وثقت ب�أبي عابد؟.
هل تلوم نف�سها لأنها اعتربت الوفاء
والود �أهم ورقة و�أوث��ق عهد؟ .كان
من الطبيعي �أ ّال توقع عقد ًا ب�شروط
لئال يرتاجع الرجل ..بالت�أكيد لو
�أخ�بره��ا ب���أن��ه �سيبيع البيت ب�سعر
�أع��ل��ى م��ن املتفق عليه لأعطته ما
يريد.
يف ه���ذه ال�بره��ة مل ي��ع��د بو�سع
�سعادة ���س��وى التنهد ب��ح��زن ،ورف��ع
نظراتها باجتاه الزرازير .
هو ال�سرب ذاته الذي جعل �شعور
الوحدة لديها يت�ضاعف ويتفاقم.
لقد �أحزنها تفوق الطري على الإن�سان
بالتناغم والتعاون.
لكن ثمة حلظات ت�سمرت خاللها
نظراتها  ،ف��ر�أت ر�أ���س ح�صان ينمو
متموج ًا يف ال�سماء ،و�سرعان ما منا
ج�سده �أي�ض ًا ،وا�ستطالت قوائمه ،ثم
ان�ساب متجه ًا �إىل ال�شرق ،ووجدته
يقرتب منها رويد ًا رويد ًا.
يف حل��ظ��ة تخيلت �أن ال��زرازي��ر
تدعوها �إىل �صحراء النقب� .أو لعلها
زقزقت لتحملها �إىل الإ�سكندرية يف
م�صر.
ح�ي�ن رم�����ش��ت ����س���ع���ادة ،وف��رك��ت
عينيها بيدها بد�أ جوالها يرن ..مل
ت�ستوعب! �صوت �أبي عابد الطاغي،
ورجفان نرباته انبثقا من ال�شا�شة،
واحتال كل ال�شاطئ.
ما عادت �سعادة ترى �أي �شيء� ،أو
ت�سمع �سوى كلماته .الزرازير التي
اق�ترب��ت ك��ث�ير ًا م��ن الأر�����ض ،و�سمع
املارة رفيف �أجنحتها مل تنتبه �إليها
 ..غري م�صدقة كانت حت��اول مللمة
النربات املبحوحة لأبي عابد ،وهو
يقول بخجل:
ـ �آ���س��ف .ي��ا بنتي � .آ���س��ف .لقد
�أخ��ط���أت .لن ي�سكن �أح��د غ�يرك يف
البيت  .ها قد تراجعت عن البيع
� .سيكون م��ن ال�صعب ع��ل ّ��ي حمل
ه��ذا ال��ذن��ب على كاهلي �إىل نهاية
العمر .لعن اهلل ال�شيطان  .لعن اهلل
ال�شيطان ..

ما �إن قال ما قاله وتخطّ اها� ،أم��ام “مطعم بكدا�ش” يف
�سوق احلميدية يف دم�شق ،حتى حلقت به ،ممكِّنة “قرن
البوظة” يف كفّها ووقع الفرحة يف نف�سها ،لت�س�أله:
 عفو ًا “يا َّ�شب” �شو قلت؟ ما قلت �شي ..مل �أكن..ويتلعثم قلي ً
ال قبل �أن يتابع:
و�إذا قلت فرمبا كنت �أكلم نف�سي..
ليختم:
ل�ست �شاب ًا!
و�أنا ُ
�أجابها ،م�سرتق ًا النظر �إىل �شفتيها اللتني ،حت ّولتا بفعل برودة
“البوظة ع حليب” ،وتو�شيحه عنّابهما� ،إ�ضافة لإغراء لثغة
�صوتها� ،إىل �ضرب من النعومة املتوح�شة .فيما �أن��اه الأعلى،
� ٌ
آخذة يف ت�أنيبه:
� ..أح�سنلك هكذا..؟
هذي هي “البهدلة” التي طاملا حذرتك منها!
�أمل �أن�صحك م��رار ًا وت��ك��راراً� ،أن تكتفي بنعمة النظر �إىل
اجلميالت؟
و�إذا �شئت متتع بتخ ّيلهن ،ما �شاء لك اهلل وهو�سك واجلمال
من التخ ّيل� ،شرط �أن مت�سك ل�سانك داخل حلقك ،وتدع املغازلة
و”التلطي�ش” ملن هم يف عمر �أوالدك..
�أديب وفنان�“ ..إ�ضرب واطرح”..
احرتم ثقافتك ومكانتك بني النا�س يا َر ُجل!
 منذ متى ك��ان التعبري ع��ن الإع��ج��اب ،يقلل م��ن اح�ترامال�سيدتني “ثقافة” و”مكانة”؟!� .س�أل الرجل �أن��ا ُه الأعلى،
ُم�ستنكراً ،قبل �أن ي�أتيه �صوت ذات ال�شفتني امل�ضمختني بتوقهما،
وا�شتهائه ،و”بوظة بكدا�ش”:
 قد تكون غافلتك الأي��ام ،وغ��درت بك ال�سنني .لكن خفةدمك وخ�ضرة عينيك ،ما زالتا تفي�ضان عليك �شباب ًا وحيوية.
ثم تردف:
وب َغ ّ
�ض النظر عن مت ُل�صك املُ�ضحك:
مل �أقل..
مل �أكن..
و�أكلم نف�سي..
فقد �سمعت ما قلته جيداً.
فيعاجلها:
 �إذا كنتِ �سمعت جيد ًا ما قلته ،فلماذا ت�س�ألينني �إذاً؟ر َّد بلهجة َم ْن يعرتف لنف�سه ،بخ�سارة املباراة ،وي�ؤملّها بربح
اجلولة.
 ليطمئن قلبي ..ولأ�ستمتع ب�سماعه مرة �أخرى.قالتها ون�صفها �آذان ظم�أى و�صاغية ،والن�صف الثاين �شفاه
قتلى وجارحة.
م�صرة على الأمر؟
 �أفهم من كالمك �أنّك ّقالها َك َم ْن يروز خياراته ،يف مو�ضوع مل يح�سمه بعد.
م�صرة فقط ،بل و�أ�ستحلفك بحياة �أعزّ �إن�سانٍ لديك،
 ل�ستُّّ
�أن تكون �صادق ًا و�صريح ًا وال تخفي عنّي وال حرف.
ي�صمت حلظات ،قبل �أن يعرتف:
 (قلتَ :دخيل هال�شفاف) ..ارحتتِ الآن؟قالها مع ابت�سامة حزينة زادته و�سامة .ومل ُتخلِ الطبيبة
اجلميلة �سبيله ،حتى �أخربها �سبب ابت�سامته املحيرّ ة تلك:
يف حاالت مع َّينة ،يف الآونة الأخرية.
بتُّ �أم�شي يف ال�شارع وال �أنتبه لنف�سي� ،إ ّ
ال والكلمات قد خرجت
من فمي ،ف�أتلفت حويل ،و�أحمد اهلل ،على �أن �أحد ًا مل ي�سمعها.
�أ ّما اليوم ،وقد �سمعتها ح�ضرتك.
َ
فقد حمدت اهلل �أي�ض ًا ،على �أن محَ َ ّط �إعجابي ،كان ال�شفاه،
ولي�س �أي مو�ضع �آخر ،يجعلني �أمامك ،يف موقف ال �أُح�سد عليه..
خ�صو�ص ًا �أنّك ا�ستحلفتني� ،أن �أكون �صادق ًا و�صريحا!
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�أبو الوليد محمد بن �أحمد بن ر�شد الأندل�سي القرطبي

• د .م�صطفى العبد اهلل الكفري
ولد �أب��و الوليد حممد بن �أحمد بن ر�شد
الأندل�سي القرطبي ،املعروف يف الغرب بابن
ر�شد  ، Averroesيف قرطبة بالأندل�س
حا�ضرة امل�سلمني يف �أ�سبانيا ،من �أ�سرة ثرية
عريقة ُعرفت بالعلم والثقافة والفقه،
وكانت تنتمي للمذهب املالكي يف الفقه� ،سنة
 520هـ  1126م ،وا�شتهر بالطب والفل�سفة
والريا�ضيات والفلك .كان ابن ر�شد قا�ضي ق�ضاة
ونحوي ًا وحمدث ًا بارعا ،يحفظ ال�شعر كما كان
متوا�ضع ًا ،لطيف ًا ،داف��ئ الل�سان ،ج��م الأدب،
قوي احلجة ،را�سخ العقيدة ،يح�ضر جمال�س “
املوحدين “ وعلى جبينه �أثار ماء الو�ضوء .ومل
يكن ابن ر�شد غمر ًا مبتوت الن�سب ،فوالده وجده
ُو ِّليا قبله الق�ضاء يف مدينة قرطبة التي �أحبته
و�أحبها بل ع�شقها.
اجته ابن ر�شد منذ �صغره �إىل طلب العلم،
فدر�س الفقه وحفظ موط�أ الإمام مالك ،وروى
عنه احلديث ،وح�صل على �إج��ازة يف ذل��ك من
وال��ده .كما در���س علم الكالم من خالل مذهب
الأ�شاعرة ،ودر�س الطب والريا�ضيات ،واملنطق
والفل�سفة التي برع فيها وتفوق ودافع عنها �ضد
اخل�صوم ،ودعا �إىل درا�ستها.
عا�ش يف كنف بع�ض اخللفاء يز ِّين جمال�سهم
يف حلقات العلم والفل�سفة والفقه عندما كان
جو الت�سامح �سائد ًا ،ثم حوكم و�أُبعد يف نهاية
زمن اخلليفة يعقوب املن�صور بد�سائ�س احلاقدين
ال�صوفية ،ثم
وحتول املن�صور �إىل م�شايخ الطرق ّ
عفا عنه اخلليفة بعد فرتة ق�صرية ،ولكن بعد
�أن كانت جميع كتبه عن الفل�سفة قد �أحرقت.
�شهرة ابن ر�شد يف ظل دولة املوحدين:
بد�أت �شهرة ابن ر�شد يف ظل دولة املوحدين،
عندما ا�ستدعاه �أح��د ملوك هذه الدولة عبد
امل�ؤمن بن علي �إىل مراك�ش �سنة ( 548هـ)؛
لي�سرت�شد ب��ر�أي��ه يف �إن�شاء ع��دد م��ن امل��دار���س
على غرار مدار�س الأندل�س ،وعظمت مكانة ابن
ر�شد عند هذا امللك ،كما عظمت مكانته يف ع�صر
اخلليفة �أبي يعقوب يو�سف بن عبد امل�ؤمن .وكان
لعالقة ال�صداقة التي ربطت بني ابن ر�شد وابن
طفيل �أثر يف تعريفه باخلليفة الذي كان يحرتم
العلم والعلماء.
وبعد موت اخلليفة “�أبو يعقوب” �سنة 580
ه��ـ خلفه اب��ن��ه “�أبو يو�سف يعقوب” امللقب
ب��امل��ن�����ص��ور ،وت��وط��دت ال��ع�لاق��ة ب�ين اخلليفة
اجلديد وابن ر�شد وقربه �إليه ،ورفع منزلة ابن
ر�شد �إىل درج��ة عالية بالقدر ال��ذي جعل ابن
ر�شد يقلق لعلمه �أن كل ذي نعمة حم�سود ،و�أن
�أعداءه احلاقدين عليه لن يرتكوه هكذا ،فوقع
ما توقعه ،عندما قام بع�ض الفقهاء واحلاقدين
عليه ف�أوقعوا بينه وبني اخلليفة ،وهو ما �أزرى
به وجعل اخلليفة ي�سومه �سوء العذاب ،ويعريه
من كل نعمة كان قد �أعطاه �إياها ،ثم بعد ذلك
�أم��ر بنفيه �إىل بلدة معظم �سكانها من اليهود
�إمعا ًنا يف العقاب والتعذيب كما �أم��ر ب�إحراق
كتبه.
�أخ��ذ اب��ن ر�شد الطب عن �أب��ي جعفر ه��ارون
و�أبي مروان بن جربول الأندل�سي .ويبدو �أنه
كان بينه وبني �أبي مروان بن زهر ،وهو من كبار
�أطباء ع�صره ،م��و ّدة ،و�أن��ه كان يتمتع مبكانة
رفيعة بني الأطباء .وعلى الرغم من بروز ابن
ر�شد يف حقول الطب ،ف���إن �شهرته تقوم على
نتاجه الفل�سفي اخل�صب ،وعلى الدور الذي م ّثله
يف تطور الفكر العربي من جهة ،والفكر الالتيني

من جهة �أخرى.
( كانت �سعادة اب��ن ر�شد احلقيقية عندما
يكون مع كتبه ،وك��ان يح�س بحب زائ��د جتاه
كتب الفل�سفة التي كان يح�سبها بع�ض النا�س يف
ع�صره من الكفر وال�ضاللة!! فلم يهتم مبا ُيقال
عنها؛ لأنه واثق كل الثقة يف عقيدته ودينه،
ف�أخذ يقر�أ لكبار الفال�سفة مثل �أر�سطو ..وغريه،
حتى �أ�صبح عاملًا بالفل�سفة �إىل جانب �سعة علمه
يف الفقه و�سائر علوم ع�صره ).
ابن ر�شد قا�ضي الق�ضاة:
ا���ش��ت��ه��ر اب���ن ر���ش��د ب��ال��ق�����ض��اء وويل ق�ضاء
قرطبة و�أ�شبيلية كما ا�شتهر يف الطب وكان
طبيب ًا لبع�ض اخل��ل��ف��اء ،وك��ذل��ك يف الفل�سفة
فاهتم بدرا�سة املنطق والبحث عن احلقيقة
وذل��ك ب��در���س �أر�سطو و�شرحه .ول��ه ع�شرات
امل���ؤلّ��ف��ات الأخ����رى مت��ت ترجمتها �إىل اللغة
ال�لات��ي��ن��ي��ة ث���م �إىل ال��ل��غ��ات الأوروب����ي����ة.
ت���ولىّ اب��ن ر���ش��د من�صب الق�ضاء يف �أ�شبيلية
يف ع��ام 1169م ،و�أق��ب��ل على ���ش��رح وتف�سري
�آث��ار �أر�سطو ،تلبية لرغبة اخلليفة �أملوحدي
�أب��ي يعقوب يو�سف ،وك��ان قد دخل يف خدمته
بوا�سطة الفيل�سوف ابن الطفيل عام 1182م،
ث��م ع��اد �إىل قرطبة يف ع��ام 1171م حيث
توىل من�صب قا�ضي الق�ضاة ،وبعد ذلك بنحو
ع�شر �سنوات �أُحل��ق بالبالط املراك�شي كطبيب
اخلليفة اخلا�ص� .إال �أن عزوف اخلليفة اجلديد
�أبو يو�سف يعقوب املن�صور ( )1198 - 1184
عن الفال�سفة ،ونتيجة لبع�ض امل�ؤامرات التي
قام على �إثرها املن�صور باتهام ابن ر�شد بالكفر
وال�ضالل و�أم��ر بنفيه �إىل بلدة �صغرية بجانب
قرطبة �أغلبها من اليهود ت�سمى �ألي�سانه ،وحرق
جميع م�ؤلفاته ،وحظر اال�شتغال بالفل�سفة.
وقام خالل هذه الفرتة برتجمة كتاب �أر�سطو
( Animaم��ن ال����روح) ،و�أجن���ز تلخي�صات
وتعليقات وتف�سريات ح��ول �أع��م��ال �أر�سطو يف
جم��ال ما وراء الطبيعة امليتافيزيقي ،وحول
�أفالطون .Politeia
عكف فيل�سوفنا ابن ر�شد على درا�سة ن�صو�ص
“املعلم الأول �أر�سطو” ي�ستجليها ويلخ�صها ،حتى
اقتنع ب�أنها الفل�سفة احلقّة ،واحلكمة الكاملة
الواقية ،وهنا ا�ستقر ر�أيه على م�شروعني:
�أولهما  -التوفيق بني الفل�سفة وال�شريعة
وت�صحيح العقيدة مما علق بها من خمالطات
املتكلمني و”ت�شوي�ش” الإم��ام الغزايل بالذات
(،)1182 – 1176
ثانيها  -تطهري فل�سفة �أر�سطو مم��ا �شابها
م��ن عنا�صر غريبة عنها ،وامل�ضي بها قدم ًا.
عن طريق طرح احللول مل�شاكل م�ستقبلية قد
تعرت�ض �سبيلها (.) 1194 – 1182
م�ؤلفات ابن ر�شد:
�أل��ف اب��ن ر�شد كتب ًا كثرية يف الطب؛ �أهمها
كتاب (ال��ع��ل��ل) وه��و م��ن الكتب التي تتعر�ض
للأدوية ،كما كان ابن ر�شد فقي ًها عاملًا ،قال عنه
ابن الأنبار :كان يفزع �إىل فتواه يف الطب ،كما
يفزع �إىل فتواه يف الفقه ،وله كتاب يف الفقه
�سماه( :بداية املجتهد ونهاية املقت�صد) ،وغري
ذلك من الكتب الكثرية التي بلغت خم�سني كتا ًبا.
لقد �أغنى ابن ر�شد مكتبة الفكر العاملي بالعديد
م��ن امل���ؤل��ف��ات يف جم���االت متنوعة كالفل�سفة
والطب والفلك والفقه والنحو ،وت�صنف م�ؤلفات
ابن ر�شد يف �أربعة جمموعات رئي�سة هي:
ال�شروح وامل�صنفات الفل�سفية،

ال�شروح وامل�صنفات الطبية،
كتب وقواعد فقهية،
كتب �أدبية ونحو.
م�ؤلفات ابن ر�شد من الكتب:
من �أهم م�ؤلفات ابن ر�شد:
كتاب �شرح ال�سماء والعامل يف عام ،1188
�شرح كبري على �أر�سطو.
جوامع احل�س واملح�سو�س يف عام .1170
ك��ت��اب تلخي�ص اجل��م��ه��وري��ة عام،1177
تلخي�ص لكتاب “جلمهورية �أفالطون”.
كتاب الك�شف عن مناهج الأدلة يف عقائد امللة
يف عام .1179
كتاب ف�صل املقال فيما بني احلكمة وال�شريعة
م��ن االت�����ص��ال ،وه���و م��ن امل�����ص��ن��ف��ات الفقهية
والكالمية ،عام .1178
كتاب تهافت التهافت يف عام  ،1181رد ابن
ر�شد على كتاب الإمام الغزايل امل�سمى “تهافت
الفال�سفة” ،ويعد من �أ�شهر كتبه.
كتاب الكليات يف �أ�صول الطب يف عام .1162
ك��ت��اب “التح�صيل” يف اخ��ت�لاف م��ذاه��ب
العلماء.
كتاب “احليوان”.
كتاب “امل�سائل” يف احلكمة.
كتاب “بداية املجتهد ونهاية املقت�صد” يف
�أ�صول الفقه يف عام .1168
ك��ت��اب “جوامع ك��ت��ب �أر�سطاطالي�س” يف
الطبيعيات والإلهيات.
كتاب “�شرح �أرجوزة ابن �سينا يف الطب” عام
.1180
التعرق جلالينو�س.
كتاب
ّ
كتاب القوى الطبيعية جلالينو�س.
كتاب العلل والأعرا�ض جلالينو�س.
كتاب احل ّميات جلالينو�س.
كتاب اال�سطق�سات جلالينو�س.
ب) كما �أجن��ز اب��ن ر�شد تلخي�صات و�شروح
ومقـاالت كثرية منها:
تلخي�ص و���ش��رح كتاب م��ا وراء الطبيعة (
امليتافيزيقا ) يف عام  ،1194 1192-ويعد من
�أ�شهر كتبه ومن �أكرث �إنتاجه الفكري �إبداع ًا.
تلخي�ص و�شرح كتاب الربهان �أو الأورغنون
عام � ،1183شرح كبري على �أر�سطو.
تلخي�ص كتاب املزاج جلالينو�س.
ت��ل��خ��ي�����ص �أول ك���ت���اب الأدوي�������ة امل���ف���ردة
جلالينو�س.
تلخي�ص الن�صف الثاين من كتاب حيلة الربء
جلالينو�س.
تلخي�ص كتاب املقوالت ( قاطيفوريا�س ).
تلخي�ص كتاب الأخالق.
تلخي�ص كتاب ال�سماع الطبيعي.
تلخي�ص اجلدل يف عام .1168
�شرح كتاب النف�س عام � ،1190شرح كبري على
�أر�سطو.
�شرح كتاب القيا�س يف عام .1166
مقالة يف العقل.
مقالة يف القيا�س.
مقالة يف ات�صال العقل املفارق بالإن�سان.
مقالة يف حركة الفلك.
مقالة يف القيا�س ال�شرطي.
مقالة يف العلم الإلهي يف عام .1178
مقالة يف املزاج.
مقالة يف نوائب احل ّمى.
مقالة يف الرتياق.

اعتمدت �شروح ابن ر�شد مل�ؤلفات �أر�سطو كتب ًا
درا�سية يف جامعات �أوروب���ا ومعاهدها ،وكان
لذلك �أثر بارز على النه�ضة الأوربية ،ف�أر�سطو
وم��ن بعده اب��ن ر�شد كانا من الفال�سفة الذين
�أعلوا �ش�أن العقل �إىل حد بعيد ،فكالهما ن�ش�أ
يف �أ�سرة علم وثقافة ،وكالهما عقالين لأبعد
حد ،وكالهما م�ؤمن لأبعد حد ،وكالهما تعر�ض
لهجوم �شر�س من معا�صريه و�إ�ضافة لكل ما �سبق
فكالهما ترك ب�صمة ال متحى يف عقل وتاريخ
الب�شرية والفل�سفة.
اب��ن ر�شد �أعظم املفكرين امل�سلمني �أث���ر ًا يف
الفكر الأوروبي:
يعد اب��ن ر�شد �أ�شهر مفكر م�سلم ،لأن��ه كان
�أعظم املفكرين امل�سلمني �أثر ًا يف الفكر الأوروبي
و�أبعدهم نفوذ ًا ،فكانت طريقته يف �شرح �أر�سطو
هي املثلى .ومن ف�ضل العرب علينا �أنهم هم الذين
عرفونا بكثري من فال�سفة اليونان .وكانت لهم
ّ
الأي��دي البي�ضاء على النه�ضة الفل�سفية عند
امل�سيحيني .وك���ان الفيل�سوف اب��ن ر���ش��د �أك�بر
مرتجم و�شارح لنظريات �أر�سطو .ولذلك كان
له مقام جليل عند امل�سلمني وامل�سيحيني على
ال�����س��واء .وق��د ق���ر�أ الفيل�سوف ورج���ل الدين
الن�صراين امل�شهور توما�س الأكويني ،نظريات
�أر�سطو ب�شرح العالمة ابن ر�شد .وال نن�سى �أن ابن
ر�شد هذا مبتدع مذهب “الفكر احلر” .وهو الذي
كان يع�شق الفل�سفة ،ويهيم بالعلم ،ويدين بهما.
وكان يعلمهما لتالميذه ب�شغف وولع �شديدين،
وهو الذي قال عند موته كلمته امل�أثورة :متوت
مبوت الفل�سفة.
روحي ِ
كان ابن ر�شد من امل�ؤمنني ( بالكمال الإن�ساين
) عن طريق املعرفة ..حيث يتم متييز الإن�سان
باملخلوق العاقل الناطق بن�سبة ما يح�صله من
عتاد ثقايف م��ع��اريف .و�أم�ضى عمره يف البحث
وحتبري ال�صفحات ،حتى �شهد له معا�صروه ب�أنه
مل ي��دع ال��ق��راءة والنظر يف حياته �إال ليلتني
اثنتني :الأوىل  -ليلة وفاة �أبيه ،والثانية  -ليلة
زواجه .تويف ابن ر�شد يف مراك�ش �سنة 1198م.
وكتب امل�ست�شرق الإ�سباين الربوفي�سور ميغيل
هرنانديز� ” :إن الفيل�سوف الأندل�سي ابن ر�شد
�سبق ع�صره ،بل �سبق الع�صور الالحقة كافة،
وق��دم للعلم جمموعة من الأف��ك��ار التي قامت
عليها النه�ضة احلديثة “  .بعد ه��ذه الرحلة
العلمية الغنية واملباركة ،مر�ض ابن ر�شد ً
مر�ضا
�شديدً ا ومات ليلة اخلمي�س � 9صفر �سنة 595
هـ 1198م ،ونقل جثمانه منة (مراك�ش) �إىل
قرطبة ح�سب و�صيته حيث ووري الرثى يف بلد
املن�ش�أ والأجداد.

فنون
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"حجر ال�صبر" لعتيق رحيمي بين جر�أة الرواية و حياء الفيلم
• عبادة تقال
تبدو جتربة الروائي و ال�سينمائي الأفغاين عتيق رحيمي” من مواليد
عام  ،”1962فريدة من نوعها ،من حيث عالقتها ب�أكرث من فن ،و �سعيها
لتقدمي ر�ؤية �صاحبها للحياة عرب الكلمة ،ال�صورة الفوتوغرافية و
الفيلم ال�سينمائي.
و هو ما ذكره رحيمي ،يف لقاء معه على �صفحات جملة عربية قبل
عدة �سنوات ،عندما حتدث عن م�شروعه ،املت�ضمن �إجن��از رواي��ة يف
�أحد الأعوام ،ليتبعها بفيلم يف العام الذي يليه ،و من ثم معر�ض �صور
فوتوغرافية يف العام الثالث.
ت��زداد التجربة �إغ��راء باملتابعة ،عندما يقدم رحيمي رواي��ة ،تقب�ض
على قارئها منذ �صفحتها الأوىل ،و حتى م�شهد نهايتها الآ�سر ،القا�سي و غري
املتوقع.
ثم يقرر بعد �أرب��ع �سنوات ،حتويلها �إىل فيلم ،ليرتكنا �أ�سرى التفكري
ّ
يف الثوب ال�سينمائي ،ال��ذي �سرتتديه رواي��ة ،حيكت بكل تلك الرباعة و
احلرفية.
حملت الرواية املكتوبة باللغة الفرن�سية ،و احلائزة على جائزة غونكور
الفرن�سية يف عام  ،2008عنوان” حجر ال�صرب” ،و كتبت �إحياء لذكرى
ال�شاعرة الأفغانية ناديا �أجنومان ،التي فارقت احلياة ،و هي يف ال�سابعة و
الع�شرين من عمرها� ،ضرب ًا حتى املوت على يد زوجها.
و كما كتب رحيمي يف مقدمة الرواية“ :يف مكان ما من �أفغان�ستان� ،أو �أي
مكان �آخر”.
تبدو احلكاية قابلة للحدوث و التكرار يف �أمكنة و �أزمنة خمتلفة.
العمل بني لغتي الرواية و الفيلم:
ال يحتاج قارئ الرواية و متابع الفيلم ،وقت ًا طوي ًال كي يدرك �أن لغة
الرواية �أرق��ى من لغة الفيلم بكثري ،و �أن ال�صورة الب�صرية للفيلم ،بقيت
قا�صرة ،و بعيدة يف �أكرث الأوقات ،عن مالم�سة �صور الرواية الغنية.
مل نفتقد فقط ،تلك احلكايات املمتعة ،التي كانت البطلة ترويها لزوجها،
حجر �صربها ،بل افتقدنا ح�س ال�سخرية املده�ش ال��ذي امتلكته بطلة
الرواية يف كثري من الأوقات ،مثل �سخريتها من املال و هي حتدثه عن حي�ضها،
و ت�سا�ؤلها عن �سبب ارتباط فخر الرجال بالدم دائم ًا.
ي�ضاف �إىل ذل��ك ج��ر�أة ال��رواي��ة يف ط��رح عالقة امل���ر�أة مع ج�سدها ،و

طريقتها يف االعرتاف �أمام اجل�سد املمدد �أمامها ،بينما جاءت �صورة الفيلم
مغ ّلفة بالكثري من احلياء.
حتى العالقة مع املكان فقدت �ألقها ،فالرواية امتلأت بتفا�صيل و منمنمات،
كان ميكن ا�ستخدامها يف الفيلم ،و متريرها بني امل�شاهد ،مثل حكاية الذبابة
التي �سحبها النمل ،و حتولت �إىل م�ؤقت زمني يف الرواية ،و العنكبوت يف
رحلته على �صدر الرجل.
�أما التفجريات التي كانت ت�سمع من وقت لآخر ،فبدت يف الرواية �أكرث
رعب ًا ،ت�أثري ًا و قوة.
و مع تخلي الفيلم عن كثري من عبارات الرواية املهمة� ،أ�سعدنا �صمود �إحدى
�أهم ما ورد على ل�سان البطلة� :أولئك الذين ال يعرفون كيف ميار�سون احلب،
ي�صنعون احلرب.
فاراهاين� :أداء بطعم املو�سيقا
ما يح�سب لعتيق رحيمي خمرج ًا ،يف الدرجة الأوىل ،هو اختياره للممثلة
لتج�سد دور البطولة
الإيرانية غول�شيفتي فاراهاين (،من مواليد ،)1983
ّ
يف فيلمه ،و هي املمثلة التي عا�شت وقائع حياتية ،ال تبدو بعيدة عن �سرية
بطلة الفيلم ،من حيث القرارات ال�سلطوية التي حولتها �إىل منفية يف فرن�سا.
جنحت ف��اراه��اين يف حمل الفيلم ،عرب �أدائ��ه��ا املتناغم ،و حركاتها و
�سكناتها ال�شبيهة بعالمات مو�سيقية ،و هو لي�س بالغريب على مغنية ،تربطها
عالقة قدمية باملو�سيقا� ،إذ تعلمت العزف على البيانو يف �سن اخلام�سة.
كما برعت يف ال�شغل على ال�صمت ،مكتفية بتلك الطاقة التعبريية الهائلة،
التي يبثها وجهها ،لتخت�صر كل ما ميكن �أن يقال ،و تو�صل عذاباتها� ،أ�سرارها
الكبرية ،و �أفراحها ال�صغرية.
تدفعك ف��اراه��اين للبقاء معها ،م��ع ابت�سامتها� ،ضحكاتها املنك�سرة،
حكاياتها ،وانتقاالتها ال�سريعة من ح��ال �إىل �أخ��رى ،من املم�سو�سة �إىل
احلاملة ،من اجلريئة �إىل امل�ستغفرة ،و من املهزومة �إىل الواثقة بانت�صارها.
دور �سيبقى طوي ًال يف �سجالت املمثلة املجتهدة ،و يفرت�ض به �أن يكون
حافز ًا لها كي ال تن�شغل بال�صعود ال�سريع يف �أفالم هوليود ،التي ت�شارك يف
بع�ضها ،بل تدر�س خياراتها جيد ًا ،و تثق يف موهبتها القادرة مع اجلهد على
�إي�صالها �إىل مطارح بعيدة.
“ حجر ال�صرب” �إخراجي ًا:

ال ينجح فيلم “حجر ال�صرب” بالقب�ض على متابعه منذ البداية ،بل مت ّر
دقائقه الأوىل بربود ،يو�صل �إىل درجة امللل ،مت�ضمنة م�شاهد جمانية ،مثل
ذهاب الزوجة �إىل بيت عمتها و ال�صيدلية ،و ال يبد�أ الفيلم �صعوده �إال عندما
تقتنع املر�أة �أن زوجها ،هو حجر �صربها ،فتغ�سله ،و ت�سرد له ق�صتها معه منذ
الليلة الأوىل.
يف الفيلم �شغل جيد على الإ�ضاءة ،ال�صفراء ،الكئيبة و ال�شاحبة ،مع
لقطات عرفت كيف ت�ستغل خمتلف زوايا املكان-الغرفة ،و ا�ستخدام موفق
حلركة البان.
لكن الت�صوير احلريف ،لبع�ض ما ت�سرده البطلة على م�سامع زوجها ،مثل
روايتها حلياتها يف بيت والدها ،يعدّ نقطة �ضعف بارزة يف الفيلم ،و كنا نتمنى
لو ركز الفيلم على الفعل داخل الغرفة ،ال�سجن الكبري ،القرب الذي ي�ضم
رج ًال يتنف�س ،مع �أننا مل ن�شعر ب�إيقاع �أنفا�سه ،كما يف الرواية.
م�شهد النهاية ،ال��ذي يبد�أ باعرتافها لزوجها �أن��ه لي�س وال��د الطفلتني،
ي�سجل له ذلك اللبا�س الأرجواين و ماكياج البطلة ،و خا�صة حمرة �شفتيها،
و لكننا كنا ننتظره �أكرث حرارة� ،أمل ًا و ت�شويق ًا ،لكنه بدا ظ ًال مل�شهد النهاية يف
الرواية ،و ك�أين به �صور على عجل ،مثل الفيلم ب�أ�سره.
يقول عتيق رحيمي يف �أحد لقاءاته� ،إنه عندما كتب رواية “حجر ال�صرب”،
كان ي�سعى �إىل تعميق معرفته باملر�أة ،و حماولة فهمها بطريقة �أف�ضل.
و عندما �ص ّور الرواية �سينمائي ًا� ،سعى �إىل تعميق معرفته بروايته نف�سها،
وفهمها �أكرث.
و مما ال ّ
�شك فيه �أن قراءة الرواية ،و اال�ستمتاع بكل تلك التفا�صيل ،ت�ؤكد
معرفة الكاتب العميقة بدواخل املر�أة ،و ولوجه �إىل �أكرث مناطقها عمق ًا و
خ�صو�صية.
لك ّنا ن�شك يف �أن الفيلم جنح يف جعل الكاتب يزداد فهم ًا لروايته و تعمق ًا
فيها ،بل بدا لنا غريب ًا عن الرواية ،و ك�أنه يقدم عم ًال لي�س من �أبدع كلماته،
و ال نعلم مدى ت�أثري تلك ال�شراكة يف كتابة ال�سيناريو(�شاركه فيه جني كلود
كارييه ،و هو كاتب ،خمرج و كاتب �سيناريو من مواليد  ).1931يف الو�صول
�إىل النتيجة التي تابعناها.
يف النهاية ،رمبا يكون الوجه احلقيقي لعتيق رحيمي ،الوجه الأقدر على
تقدميه �إىل العامل ،هو وجهه الروائي قبل و بعد كل �شيء.

م�سابقة الإمام الخميني للإبداع الأدبي والفني ( 1439هـ2018 /م)
(من �أجل القد�س ..مقاومون و�سنبقى)
انطالق ًا من الر�ؤية املبدئية الثابتة للإمام اخلميني قائد الثورة
الإ�سالمية يف �إي��ران جتاه ق�ضية فل�سطني باعتبارها ق�ضية الأمة
املركزية ،ومبنا�سبة يوم القد�س العاملي الذي �أعلنه الإمام الراحل
يف يوم اجلمعة الأخرية من �شهر رم�ضان املبارك يف كل عام ،املتزامنة
هذا العام مع الذكرى التا�سعة والع�شرين لرحيله ،تعلن امل�ست�شارية
الثقافية ل�سفارة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف �سورية وجمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية يف �سورية عن �إقامة م�سابقة ثقافة
يف ف��روع الأدب وال��ف��ن حت��ت �شعار« :م��ن �أج��ل ال��ق��د���س ..مقاومون
و�سنبقى».
�أهداف امل�سابقة:
•تنمية الإبداع املقاوم وتطويره من �أجل �إثراء القيم الوطنية
والإن�سانية مع ًا.
•االهتمام بالأدباء والكتّـاب والفنانني امللتزمني بثقافة املقاومة،
وت�أكيد دورهم الن�ضايل وح�ضورهم يف الأو�ساط االجتماعية.
•الك�شف عن املواهب وال��ق��درات الإبداعية اجلديدة بال�صورة
الأف�ضل �إىل اجلمهور ،وال�سيما الآداب والفنون ذات التوجه الن�ضايل
والبعد املقاوم لكل �أ�شكال الظلم.
•االلتزام بق�ضايا الأمتني الإ�سالمية والعربية ،و�أبداها ق�ضية
ال�شعب الفل�سطيني املقاوم.
•تبني قيم ال�شهادة والت�ضحية والفداء واملواجهة احلا�سمة لكل
م�شاريع الإذالل واال�ست�سالم واخلنوع للأعداء.
•ك�شف الأ�ساليب ال�شيطانية التي يتبعها الكيان ال�صهيوين من
�أجل البقاء فوق الأر�ض الفل�سطينية منها ممار�ساته ال�شنيعة يف عزل
املناطق ،وتعذيب الأ�سرى ،ومطاردة املقاومني الأبطال ،وهدم البيوت،
وتهجري الفل�سطينيني �إىل خارج البالد الفل�سطينية.
حماور امل�سابقة ومو�ضوعاتها:
1ـ دور الإمام اخلميني يف طرح نهج املقاومة كطريق وحيد لتحرير
فل�سطني.
2ـ التوثيق التاريخي للقد�س ال�شريف يف مواجهة التحريف
ال�صهيوين.
3ـ �إحياء يوم القد�س منا�سبة لوحدة الأمة الإ�سالمية.
4ـ مكانة القد�س يف الديانات ال�سماوية.
5ـ تعاون حركات املقاومة �ضرورة �إ�سرتاتيجية لإف�شال امل�شروع
ال�صهيوين.
6ـ املخططات ال�صهيونية لتهويد القد�س ال�شريف.
7ـ العقيدة ال�صهيونية املتطرفة وخطرها على العامل.

فروع امل�سابقة:
�أو ً
الـ ال�شعر
ثاني ًاـ الق�صة الق�صرية
ثالث ًاـ املقالة
رابع ًاـ الفنون الت�شكيلية
ال�شروط العامة للم�سابقة:
1ـ �أن تكون الن�صو�ص امل�شاركة يف امل�سابقة مكتوبة باللغة العربية
الف�صحى.
2ـ �أن تكون الن�صو�ص من�ضدة ورقي ًا وعلى �أقرا�ص مرنة ()C.D
على �أن ُي�ستخدم يف الكتابة خط  Simplified Arabicمقا�س 16
نقطة.
3ـ �أن تكون كافة الأع��م��ال الفنية والأدب��ي��ة خالية من �أ�سماء
�أ�صحابها .ويكتب عنوان العمل امل�شارك ،مع م��لء ق�سيمة بيانات
امل�شارك املرفقة مع �إعالن امل�سابقة وو�ضعها يف مظروف �صغري و�إر�ساله
مرفق ًا مع العمل.
4ـ ال يجوز للمت�سابق امل�شاركة ب�أكرث من فرع من فروع امل�سابقة.
5ـ ت�ستبعد الأعمال املن�شورة �أو امل�شاركة يف م�سابقات �أخرى.
6ـ �آخ��ر موعد ال�ستالم امل�شاركات يف امل�سابقة هو  30ني�سان
 .2018وتعلن نتائجها يف الأ�سبوع الأخري من �شهر رم�ضان املبارك
�ضمن فعاليات �إحياء يوم القد�س العاملي.
7ـ ُت�سلّم الأع��م��ال (الفنية واملكتوبة) باليد �إىل امل�ست�شارية
الثقافية الإيرانية (دم�شق ـ املرجة ـ مقابل جامع يلبغا) �أو ميكن
�إر�سال الأعمال املكتوبة �إىل الربيد الإلكرتوين:
Thaqafa.qods2018@gmail.com
8ـ تراجع ال�شروط اخلا�صة لكل فرع من ف��روع امل�سابقة حيث
ت�ستبعد الأعمال املخالفة.
ال�شروط اخلا�صة بالفروع( :يرجى قراءة ال�شروط ب�شكل كامل
وااللتزام بها):
�أو ً
الـ ال�شعر:
1ـ الق�صيدة العمودية� :أال يتجاوز عدد �أبياتها  25بيت ًا
2ـ ق�صيدة التفعيلة� :أال تزيد عن � 5صفحات.
3ـ ال يحق للمت�سابق الواحد امل�شاركة ب�أكرث من ق�صيدة.
4ـ �أن تكون الق�صيدة م�ضبوطة ال�شكل على وجهتني اثنتني (ال
تقبل ق�صائد النرث).
ثاني ًاـ الق�صة الق�صرية:
1ـ �أال يزيد ن�ص الق�صة عن � 5صفحات �أو ( 1200كلمة)

2ـ �أال تكون الق�صة من�سوخة �أو منقولة من �أي م�صدر �آخر.
3ـ ال يحق للمت�سابق الواحد امل�شاركة ب�أكرث من ق�صة.
ثالث ًاـ املقالة:
1ـ �أال تزيد عدد كلمات املقالة عن  2000كلمة.
2ـ يجب احلر�ص على توثيق كل معلومة �أو اقتبا�س يف املقالة �إىل
م�صدره عرب احلوا�شي ال�سفلية �أو االرتباطات الت�شعبية.
3ـ ال يحق للمت�سابق الواحد امل�شاركة ب�أكرث من مقالة.
رابع ًاـ الفون الت�شكيلية:
1ـ الزيتي امل�شدود على القما�ش قيا�س ال يقلّ عن  70 × 50وال
يزيد عن .100 × 70
2ـ ورق الكان�سون بالألوان املختلفة قيا�س .70 × 50
3ـ �أال تكون ملفوفة �أو مطوية.
4ـ ال يحق للمت�سابق الواحد امل�شاركة ب�أكرث من لوحة.
جوائز امل�سابقة:
ـ اجلائزة الأوىل (لكل فرع) 250000:مئتان وخم�سون �ألف لرية
�سورية.
ـ اجلائزة الثانية (لكل فرع) 200000:مئتا �ألف لرية �سورية.
ـ اجلائزة الثالثة (لكل فرع) 150000:مئة وخم�سون �ألف لرية
�سورية.
........................... ...........................
ق�سيمة بيانات امل�شارك
يف م�سابقة الإمام اخلميني للإبداع الأدبي والفني
( 1439هـ ـ 2018م)
فرع امل�سابقة........................... :
اال�سم الثالثي........................... :
اجلن�س( :ذكر ـ �أنثى)
مكان وتاريخ الوالدة.................................... :
امل�ستوى الدرا�سي �أو العلمي............................... :
العنوان............................................... :
و�سيلة التوا�صل:
رقم الهاتف ورقم اجلوال................................ :
الربيد الإلكرتوين...................................... :
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يو�سف جاد الحق :العالقة بين الروائي والناقد
متوترة ولي�ست في �أح�سن �أحوالها

• حاورته :مرينا �أوغالنيان

ــ ما ر�أي��ك بالروايات التي تتناول احلرب يف �سورية،
هل ارتقت �إىل م�ستوى احل��دث؟ بل هل عك�ست ب�صدق
حقيقة ه��ذه احل��رب� ،أم كانت و�سيلة لبع�ض الكتاب
املغمورين للح�صول على ال�شهرة؟
ما جرى ـ وما زال يجري ـ على الأر�ض ال�سورية
من فظاعات وممار�سات �إجرامية رهيبة ال �أزعم
�أنني قادر على ت�صويره بالكلمات� .إن قوامي�س
اللغة كلها ال ت�سعفنا باملفردات ال��ق��ادرة على
التعبري عن حقيقة امل�شاعر والأحا�سي�س الإن�سانية
التي تعرتي امل��رء �إزاء ح��االت �إن�سانية ق��ر�أن��ا �أو
�سمعنا عنها �أو �شاهدناها يف �أكرث من مكان من الأر�ض
العربية عموم ًا وال�سورية على نحو خا�ص.
�أما عما كتب من روايات ،فقد �سمعت عن عدد قليل
منها �صدر حتى الآن لأدباء وكتاب منهم د .هزوان
الوز و د� .أني�سة عبود و�أ .حممد احلفري .يف يقيني
�أنه لو ان�صرف الكتاب جميع ًا �إىل ت�شريع �أقالمهم
لإب��داع رواي��ات تفي بالغر�ض ملا ا�ستطاعوا �إيفاء
امل�س�ألة حقها ،لي�س لعجز فيهم� ،إمن��ا نظر ًا لهولها
ورهبتها وفظاعتها ،ال �سيما �أن كل ف��رد عانى يف
�سورية مما جرى هو يف حد ذاته رواية و�أي رواية.
ــ كيف ت�صف العالقة بني الروائي والناقد؟
العالقة بني الروائي والناقد لي�ست يف �أح�سن
�أحوالها نظر ًا الختالف طبيعة العمل النقدي عن
العمل الإب��داع��ي ،فالعالقة متوترة بني الفريقني
بالإجمال ،ويف معظم الأح��وال .الأ�سباب كثرية ال
جمال للإ�سهاب فيها هاهنا ،غري �أن �أهم ما يف الأمر
هو �أن الناقد واملبدع يبخ�س كل منهما عمل الآخر.
الناقد ينظر ـ عادة ـ بفوقية� ،إن مل نقل ب�أ�ستاذية
على املبدع ،وهذا الأخري يرى يف الناقد (متطف ًال)
على عمله ،ذل��ك �أن��ه من دون��ه ال يجد له ما يعمل
فيه يراعه ،ويطبق عليه �شروط املدر�سة النقدية
التي ينتمي �إليها ،وهو على الأغلب ال يعمل فكره
منطلق ًا من ر�ؤيته الذاتية و�إمنا افكار ور�ؤى (بختني)
و(ب��ارت) و(بال�شري) ...ال��خ .وما مل ينطبق عمل
هذا الروائي على �شروط تلك املدر�سة �أو تلك فعمله
غري جدير باالهتمام وال نقول االح�ترام .ناهيك
ـ بعد هذا كله ـ عن العالقة ال�شخ�صية بني الكاتب
والناقد ،فهذه �أي�ض ًا تلعب دوره��ا يف تقييمه ـ غري
املو�ضوعي ـ للعمل �إيجاب ًا �أو �سلب ًا.
ــ تعي�ش الثقافة العربية �أزمة حادة املالمح؟ هل هي �أزمة
كاتب �أم �أزمة قارئ؟
هي �أزمة االثنني �سواء ب�سواء ،فالثقافة العربية
�أم�ست على ق��در كبري م��ن ال�ضحالة وال�سطحية
نظر ًا ل�ضيق �آف��اق املعرفة و�سعة االط�لاع والقدرة
احلقيقية على الإبداع غري املغر�ض واملت�أثر بعوامل
�أخرى �أبعد ما تكون عن امل�صداقية لدى الكاتب ،مما
ي�صرف املتلقي (القارئ) عنه ويزهّ ده فيه .ولقد

ت�ضاءل عدد القراء يف الوطن العربي لأ�سباب كثرية
�أهمها قلة �أو عدم توفر الأعمال اجليدة القادرة
على �أن ت�شدّ القارئ �إليها و�أن تخرجه من دوامة
و�سائل التوا�صل احلديثة التي �أم�ست �شغله ال�شاغل،
بحيث تكاد �أن ت�ستويل على ّ
جل وقته ..ويف طليعة
اهتماماته .ويف يقيني �أن هذه �أ�صبحت �أقرب �إىل
(املخدر) والإدمان عليه يف معظم الأحوال.
ـ�ـ يف ظ��ل ع��زوف معظم �شرائح املجتمع ع��ن ال �ق��راءة يف
عاملنا العربي ،كيف ميكن للم�ؤ�س�سات الثقافية العربية �أن
تقوم بج�سر الهوة بني الإن�سان والكتاب؟
هذه امل�ؤ�س�سات مق�صرة يف القيام مبهامها الثقافية
ويف ن�شر ال��وع��ي وامل��ع��رف��ة ل��دى جماهري ال�شعب
العربي ،فهي مازالت تعمل يف �أج��واء بريوقراطية
�أك�ثر منها عملية وديناميكية خالقة غيورة على
ن�شر الثقافة احلقة واملعرفة املجدية الفاعلة على
�أ�صعدة احلياة و�أوجه الن�شاط جميع ًا ،مما يف�ضي يف
نهاية املطاف �إىل النهو�ض باملجتمع وتطويره بحيث
يرقى �إىل م�ستوى �شعوب �أخرى �سبقتنا �إىل النه�ضة
والتقدم يف الوقت الذي كنا نحن على م�ستوى �أعلى
مما كانت هي عليه.
ــ هل باتت الرواية العربية دي��وان العرب املعا�صر ،وهل
تراجع ال�شعر ل�صالح الرواية �أو الق�صة الق�صرية؟
�إطالق ًا ،فللرواية قرا�ؤها ولل�شعر ع�شاقه ،ومن
غري املمكن �شغل �أي منهما مكان الآخ��ر ،ذلك �أنهما
ال يتعار�ضان �أ�ص ًال بل هما �شريكان يف الت�أثري على
النف�س الب�شرية واج�تراح الفكر اخلالق امل�ستنري،
وهما مع ًا يتوجهان �إىل املتلقي �أو ًال و�أخري ًا ،ويكونان
مع ًا ـ ال �سيما يف هذا الع�صر ـ ما ميكن �أن يدعى ديوان
العرب .بل �إين قد �أرى �أن هذا امل�صطلح مل يعد معرب ًا
عن واقعية ه��ذا الع�صر املختلف يف كل �شيء عن
ع�صور خلت بالعرب جعلت من ال�شعر (ديوانهم)
�إذ كان كان الو�سيلة الوحيدة يف ال�ساحة املعرفية
والتاريخية ومل يعد احلال كذلك يف زمننا هذا.
ــ هل تعتقد �أن ثقافة املقاومة ق��ادرة على ت��أدي��ة ال��دور
املطلوب منها يف مواجهة امل�شاريع الظالمية واال�ستعمارية؟
تبذل املقاومة �أو���س��ع جهدها يف ت���أدي��ة دوره��ا
التثقيفي لدى اجلماهري� ،إىل جانب دورها الن�ضايل،
فاجلماهري هي احلا�ضنة للمقاومة بطبيعة احلال،
من ثم فهي حري�صة على �أن تكون هذه احلا�ضنة
�سليمة البنيان وا�سعة الإدراك ،خمل�صة لأهداف
املقاومة التي هي �أهداف الأمة برمتها .وهي تدرك
�أن مقاومة م�شاريع الغزو الثقايف والفكري مهمة
واجبة �إن مل نقل مقد�سة ،ال �سيما و�أن و�سائل الع�صر
احلديث قادرة على الت�ضليل والتجهيل والنفاق على
نحو غري م�سبوق من قبل.
الغزو الفكري والثقايف الذي تتعر�ض له الأمة

عن طريق (امليديا) الإعالمية اخلا�ضعة ب�أدواتها
كلها للهيمنة الأمريكية وال�صهيونية يهدف اليوم
�إىل التدمري الكامل والتحطيم ال�شامل بكل ما يف
الكلمة من معنى.
وكانت �إحدى جتليات هذه الغزوة عامة ما �سمي
بالربيع العربي ..ويا له من ربيع ..مل يكد ي�سلم من
عقابيله و�شروره و�شياطينه �أح��د ..غري �أن �صمود
املقاومة واجلماهري العربية عامة �أجه�ض �أهداف
�أ�صحابه ورد كيدهم �إىل نحورهم بف�ضل البطوالت
الفذة على �صعيدي احل��رب الفعلية على الأر���ض
وعلى �صعيد القدرة ال�سيا�سية النافذة والفكرية
ال��واع��ي��ة ع��ل��ى ال��ت�����ص��دي ملخططاتهم ال�شريرة
و�أفعالهم الذميمة.
ــ فل�سطني حا�ضرة يف �أدب يو�سف جاد احلق دائماً ،كيف
ترى امل�شهد الثقايف الفل�سطيني اليوم ،وكيف ت�صف الو�ضع
الراهن للثقافة الفل�سطينية يف ظل جمازر االحتالل التي
ال تنتهي؟
كتاباتي يف معظمها تعالج ما يتعلق بالق�ضية
الفل�سطينية� ،إذ �إين �أجل�أ ـ ح�سب املو�ضوع واملنا�سبة
واحلدث ـ �إىل الرواية ،او �إىل الق�صة الق�صرية� ،أو
امل�سرحية ،وحتى �إىل ال�شعر �أحيان ًا وفق طبيعة
املو�ضوع واحلالة ،ولكن املقال ال�سيا�سي على الأغلب
ه��و الأك�ث�ر ت����داو ًال م��ن حيث ال��ك��م ن��ظ��ر ًا لتتابع
الأحداث وت�سارعها والتقلبات والتعقيدات يف طبيعة
امل�س�ألة الفل�سطينية ،مما يتطلب املتابعة ال�سريعة
املتالحقة ،وذل��ك على عك�س الأعمال الإبداعية
التي تتطلب يف العادة الرتوي و�إعمال الفكر واخليال
والتقيد يف الوقت ذاته مبعايري و�شروط الفن الذي
عمدت �إىل اتخاذه و�سيلة ملا �أريد قوله.
مر�ض
الو�ضع الراهن للثقافة الفل�سطينية غري ٍ
لأ�سباب كثرية ال يت�سع املجال للخو�ض فيها .غري �أنه
ميكن القول ب�أن ما يكتب وين�شر من �أعمال �إبداعية
�أو ق�ضايا �سيا�سية ال يرقى �إىل امل�ستوى املبتغى
خلدمة الق�ضية الفل�سطينية وعر�ضها على الر�أي
العام العربي والعاملي .ومن ثم فقد ا�ستطاع الإعالم
ال�صهيوين التعتيم والتعمية على الق�ضية حتى بلغت
الأمور ما هي عليه اليوم الأمر الغني عن البيان.
ح��ت��ى جم���ازر االح��ت�لال امل��ت��وا���ص��ل��ة واليومية
اجلارية على الأر�ض الفل�سطينية ال تنال ـ للأ�سف ـ
ما هي جديرة به من االهتمام ومن مالحقة مرتكبي
اجلرائم الرهيبة امل�ستدمية على مدى �سبعة عقود
ونيف لدى الدوائر و الهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية و
�أمام الفرد العادي يف الغرب وال�شرق �أو �أمام ال�شعوب
بجماهريها الغفرية يف تلك البالد ،بحيث ن�صل �إىل
توظيف الر�أي العام عندهم لإن�صاف ق�ضيتنا .ورمبا
الوقوف معنا يف ن�ضالنا احلق .ولنا يف مثال العدو

للأ�سف منوذج عما ميكن قيام م�ؤ�س�ساتنا الثقافية
والإعالمية به ،فقد ا�ستطاع العدو ـ مث ًال ـ ا�ستغالل
حكاية (الهولوكو�ست) امل�ستهلكة التي �أكل الدهر
عليها و���ش��رب ،وت��ق��ادم العهد بها وك���ان يجب �أن
ت�صبح ن�سي ًا من�سي ًا ولكنه كان ق��ادر ًا على توظيفها
وا�ستغاللها ،بحيث بات حمتم ًا حما�سبة من يجر�ؤ على
االقرتاب من جمرد التهوين من �أمرها ،ولو من باب
(احلقيقة التاريخية) وحدها ،ف�أم�سى من يتعر�ض
للت�شكيك فيها ولو بكلمات (معادي ًا لل�سامية) !..بل
وهم يد ّفعونه الثمن غالي ًا من �سمعته ومكانته ورمبا
حياته نف�سها .وقد حدث مثل هذا لعلماء وفال�سفة
ك��ب��ار ًا يف بلدانهم �أم��ث��ال (د .روج��ي��ه ج���ارودي)
الفرن�سي و(ديفيد ايرفنج) الربيطاين و(نورمان
فلنك�شتاين) الأمريكي اليهودي .ونذكر �أي�ض ًا كيف
ا�ستطاع ال�صهاينة ومن واالهم �إقامة املحاكم �إثر
نهاية احلرب العاملية الثانية لقادة النازية مبا عرف
مبحاكم (نورنربغ) وما تلقاه �أولئك القادة من �أحكام
قا�سية جدة ل�صالح ال�صهاينة .ناهيك عما تقا�ضوه ـ
ومازالوا يتقا�ضونه ـ من �أموال طائلة ابتزاز ًا با�سم
التعوي�ضات عن الهولوكو�ست من �أملانيا وغريها.
خال�صة القول :امل�شهد الثقايف الفل�سطيني على
نحو عام �ضعيف للغاية ،هذا من الناحية الر�سمية
وامل�ؤ�س�ساتية ،ولوال �أن هناك مبادرات على ال�صعيد
الفردي (التطوعي) من كتاب و�أدباء فل�سطينيني ملا
كانت هناك ثقافة فل�سطينية �أ�ص ًال .حتى (ثقافة
املقاومة) نف�سها مل تنل من هذه اجلهات االهتمام
ال�ل�ازم وال�����ض��روري لتوعية اجل��م��اه�ير وح�شدها
لكي ت�سهم ب��دوره��ا وت�ضع �إم��ك��ان��ات��ه��ا يف خدمة
املعركة راه��ن�� ًا ،وم��ن �أج��ل امل�ستقبل ال��ذي ينتظر
احل��رب النهائية للتحرير ال�شامل لكامل الأر���ض
الفل�سطينية� ،إذ �إن بوادره وب�شائره تلوح يف الأفق
مب�شرة بفجر يطلع على الفل�سطينيني والعرب غري
بعيد.

�أعمال فنية زاوجت الخبرة والموهبة في المعر�ض الفني �سانا �إبداع وفن

•حممد خالد اخل�ضر

�أع���م���ال ف��ن��ي��ة زاوج����ت ب�ين اخل�برة
واملوهبة ح�ضرت يف املعر�ض الفني الذي
�أقامته الوكالة العربية ال�سورية للأنباء
�سانا يف املركز الثقايف العربي يف �أبو رمانة
لعدد من م�صوريها املحرتفني والعاملني
فيها الذين قدموا لوحات ت�صوير �ضوئي
و�أ�شكال فنية ك��ان للحرب على �سورية
و�صمود ال�شعب ال�سوري و�إ���ص��راره على
احلياة من �أكرث املعاين ح�ضورا فيها.
�شغل �أك�ث�ر م��ن ن�صف املعر�ض ال��ذي
حمل عنوان �/سانا �إب��داع وفن /لوحات
التقطتها عد�سات م�صوري �سانا التي
واك��ب��ت امل��ع��ارك التي يخو�ضها اجلي�ش
العربي ال�سوري و�أخ���رى ملعامل �أثرية
وطبيعية يف �سورية و�صور لأطفال ون�ساء
ب��ح��االت �إن�سانية خمتلفة �أم��ا الن�صف
الآخ��ر ف�شغله هواة من العاملني يف �سانا
و�ضم لوحات ت�صوير زيتي ور�سم رقمي

ومل�صقات ومنحوتات ور�سم على الزجاج
و�أ�شغال يدوية ور�سم على اخل�شب.
ويف ت�صريح خا�ص جلريدة اال�سبوع
الأدب��ي ق��ال عبد الرحيم �أحمد املدير
العام لوكالة �سانا للأنباء //املعر�ض
حالة �ضرورية يف ن�شاط �سانا بعيدا عن
عملها الأ�سا�سي يف نقل اخلرب لأنه يظهر
م��دى ق��درة العاملني فيها على ت�صوير
الأح���داث وح��االت النا�س وا�ستنباطها
من خاللها مواهبهم الفنية التي جتلت
ب�صورة متباينة بفنون خمتلفة �أظهرناها
يف امل��ع��ر���ض �إ���ض��اف��ة مل��ا ه��و م��وج��ود من
مواهب �أخرى تعزز قيمة العمل الفكري
ل�سانا.//
ويف ال��وق��ت عينه �أ���ش��ار رئي�س ق�سم
الت�صوير عا�صم البو�ش �إىل اختالف
النمط الفني وا�شكاله يف املعر�ض فهناك
ر�سم ب��الأل��وان وه��ن��اك ت�صميم بالورق

وه��ن��اك ن��ح��ت �أي�����ض��ا وي��ك�ثر الت�صوير
الفوتوغرايف نظرا لأن��ه من عمل �سانا
الأ�سا�سي معتربا �أن ت�شارك هذه الأعمال
يف معر�ض واحد يعك�س قيمة عمل وكالة
�سانا خالل احلرب الإرهابية على �سورية.
وك��ان��ت ل��وح��ة ال��ف��ن��ان م��اه��ر �شم�س
الدين عرو�س من البادية طرحت قيمة
الرتاث العربي و�أ�صالته مبهنية وحرفة
عاليتني فيما جاءت لوحة الفنان حممد
ال�سعدوين لرت�صد الأخالق العالية عند
رج��ال اجلي�ش العربي ال�سوري يف تعبري
على غاية الأهمية يف لوحة ت�صور جنديا
يحمل رجال عجوزا ليعرب به �إىل الأمان.
�أما الفنان عمار �سفرجالين يف لوحاته
املختلفة ر�صد ت�صميم الطفولة و�أطفالنا
على الإب��داع واحلياة وعلى الوجود من
خ�لال ل��وح��ات متعددة ب��رغ��م حماولة
الإره��اب قهرهم على حني جاءت لوحة

الفنانة غ��زل احلم�صي لت�ؤكد �أهمية
الرتاث العربي و�ضرورة ا�ستعادته.
وج������اءت جم�����س��م��ات ال��ف��ن��ان مهند
كناين مكونة من الورق بحرفية �شديدة
م�ستلهمة م��ن ال�ت�راث الريفي الأ�صيل
والب�سيط كما ع�برت ���س��ارة ك�شيك يف
لوحة الطفولة عن كثري من الأمل الذي
ي�شرق وي�ب�رق م��ن ع��ي��ون �أطفالنا ومن
ت�صميمهم وتطلعاتهم �إىل البعيد.
ويف �أكرث من لوحة �أ�ضاف الفنان معتز
موعد ر�ؤيته �إىل الق�ضايا االجتماعية
والإن�سانية الأكرث �ضرورة يف حياة الب�شر
وخا�صة وقت احلروب.
اجلدير ذك��ره �أن املعر�ض �شارك فيه
�أربعة وع�شرون من امل�صورين واملوظفني
م��ن خمتلف االخت�صا�صات يف الإدارة
والتحرير وال�ترج��م��ة وت�ضمن ح��وايل
�سبعني عمال فنيا.
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• �أحمد �سعيد هوا�ش
ت�أتي �أهمية جالء املحتل الفرن�سي عن القطر العربي ال�سوري
يف  16ني�سان �سنة 1946م ،مبا بذله هذا القطر من ت�ضحيات
ون�ساء
وبطوالت �سقط على �أثرها �آالف من �أبنائه الربرة رجا ًال
ً
�شيوخ ًا و�شبان ًا من حمافظاته و�أطيافه جميعها ،حيث اتخذ
الن�ضال امل�سلح �إىل جانب الن�ضال ال�سيا�سي يف املحافل الدولية
وذلك يف ثورات متتالية منذ العام  1925مرور ًا بثورة 1945م،
وما كان الثوار يالقونه من خداع مما ي�سمون بحلفاء العرب ،مما
جنده يف �إحدى ق�صائد ال�شاعر الكبري خري الدين الزركلي حيث
يلج�أ �إىل التهديد ال�صريح فيخيرّ حلفاء الأم�س بني اجلالء عن البالد
وال�سيف:1
والذمم؟
فيم الونى وديار ال�شام تقت�سم�/أين العهود التي مل ترع
ُ
هل �صح ما قيل من عهد ومن عد ٍة /وقد ر�أيت حقوق ال ُعرب تهت�ضم
ولنمر على ذكر موقعة هامة يف تاريخ اجلالء هي:
موقعة مي�سلون  24متوز 1920م
وهي معركة رمزية خاطفة �أ�صر على خو�ضها وزير دفاع احلكومة
الفي�صلية ال�شهيد يو�سف العظمة مبا ا�ستطاع جتميعه من متطوعني
�ضد قوات غورو التي كانت ت�شكل �أقوى قوة برية يف العامل ،وي�سقط
قائد املعركة «يو�سف العظمة» �شهيد ًا مع ثلة من �أجناده.
وي�س�ألون “يو�سف العظمة” كيف تقاتل الفرن�سيني و�أنت تعلم �أنك
لن تنت�صر عليهم؟”
ويجيب بت�صميم املقاتل:
“�أن نقاتل ونخ�سر املعركة خري من �أن ن�سلم بالدنا بدون قتال،
ت�سليم البالد لهم يعني �شرعية وجودهم فيها� ،أما مقاتلتهم فتعني �أن
البالد لنا ولن ن�سكت على وجودهم فيها ،ويعني �أن بالدنا لن تركع”.2
ويقول ال�شاعر خليل مردم من ق�صيدة ي�صور فيها ا�ستب�سال البطل
ال�شهيد يو�سف العظمة ،ورفاقه يف القتال دفاع ًا عن الوطن املقد�س:
حمراء من د ِمه/كال�شم�س حني هوت يف ثوبها اجلادي
هوى وح ُلته
ُ
عب من دمه/والهف نف�سي له ر َّيان �أو �صادي
�صديان مل َي ْر َو حتى َّ
يف فتية نفروا للموت حني بدا/جريد ًة من زرافات و�آحا ِد
جمندلة� /أ�شال�ؤهم بني �أغوا ٍر و�أجناد
�صلى الإله عليهم من
ٍ
هذا املوقف البطويل �أوحى �إىل ال�شعراء العرب �أف�ضل ما جادت به
قرائحهم فقد زار مقام ال�شهيد العظمة �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي،
فكانت الميته التي نق�شت على ال�ضريح قرب قرية مي�سلون وجاء فيها:
ركب الرماال
جلق َ
رب/بظاهر ٍ
�س�أذكر ما حييت جدار ق ٍ
مقيمٌ ما �أقامت مي�سلون/يذكر م�صرع الأ�سد ال�شباال
تغيب عظمة العظمات فيه /و�أول �سيد لقي النباال
وو�سدَ حيث جال وحيث �صاال
فكفن بال�صوارم والعوايلِّ /
ومل تتوقف الثورات يف القطر العربي ال�سوري فكانت ثورات 1925
ـ 1926م ،وبرز زعماء الثورات مثل املجاهدين :حممد الأ�شمر ،وح�سن
اخلراط يف دم�شق ،و�أحمد مريود يف اجل��والن ،و�سلطان الأطر�ش يف
جبل العرب ،وال�شيخ �صالح العلي يف جبال الالذقية ،والزعيم �إبراهيم
هنانو يف ال�شمال ،والقائد �سعيد العا�ص يف حماة ،وغريهم يف باقي
املناطق.
ومن البطوالت ودم��اء ال�شهداء كان اجل�لاء ،وقد تبارى ال�شعراء
يف الذكرى الثانية ليوم اجلالء وكان ال�شاعر عمر �أبو ري�شة قد �أبدع
ق�صيدة مطلعها:
يا عرو�س املجد تيهي وا�سحبي/يف مغانينا ذيول ال�شهب
وقد جاء فيها:
كم لنا من مي�سلون نف�ضت /عن جناحيها غبار التعب
كم نبتت �أ�سيافنا يف ملعب /وكبت �أفرا�سنا يف ملعب
م�صطخب/لن�ضال عاثر م�صطخب
عاثر
ٍ
من ٍ
ن�ضال ٍ
�شرف الوثبة �أن ُتر�ضي العلى/غلب الواثب �أم مل يغلب
ف�سمعه املرحوم �شكري القوتلي ،وكان رئي�س اجلمهورية الوليدة
�آنذاك ،فقال:
ـ «م��ا �أحلى ذك��ر مي�سلون يف مثل ه��ذا اليوم العظيم ،هلل در عمر
ما �أ�شعره حني تغنى وافتخر بوقعة مي�سلون ،ورب هزمية جلبت
ن�صر ًا3»...
ولل�شاعر الكبري بدوي اجلبل ق�صيدة همزية مميزة �أبدعها مبنا�سبة
جالء امل�ستعمر الفرن�سي عن قطرنا احلبيب وهي بعنوان «عيد اجلالء»
قال فيها:
الزغاريد فقد ُجنَّ الإباء /من �صفات اهلل هذي الكربياء
�إىل �أن قال:

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

ذكرى ال�شدائد ما تنفك ً
ماثلة/يف �أ ْر ُب ِع ال�شام نطويها وتطوينا
َل ِو الأ�ضاحي على �أعوادها نطقت/د َّو ْت بثورتنا الكربى �أ�ضاحينا
على رفات ال ِعدى عا�شت خمائلنا /ومن جنيع العدى فا�ضت �سواقينا
ولل�شاعر املهجري «حامد زالقط» ق�صيدة بعنوان «يوم اجلالء» عَ برَ َ
فيها عن فرحة �أبناء الأمة العربية يف مهاجرهم بهذا العيد الكبري
فقال:
عانق املجد يوم عيد اجلالء/هو عيد الدنيا لنا وال�سماء
هو عيد الأعالم تخفق بالن�صر /وتلقي �آياتها يف الف�ضاء
العبتها الرياح يف اجلو ن�شوى/تلك �أرواح موكب ال�شهداء
�إمنا لأمة التي مل تفاخر  /بال�ضحايا ذليلة الكربياء
هذه ال�ضحايا التي قدمها ال�شعب ال�سوري هي التي جعلت امل�ستعمر
الفرن�سي يغادر هذه البالد املجاهدة لأنه مل يراع وفاء ال�شعب ال�سوري
له فقابلها بال�سالح الذي دمر البالد والعباد فقال:
�إيه �سورية البطولة وىل/عنك جي�ش مل يدر معنى الوفاء
كما تنا�سى �إنا بذلنا نفو�س ًا /ومددنا �إليه كف والء
ف�إذا ك ُف ُه �إلينا �سالحَ /غ َّ�صتْ الأر�ض منه بالأ�شالء
لذا كان ال بد لنا من �أن نرد له ال�صاع �صاعني مقدمني الأ�ضاحي
والدماء الزكية يف �سبيل الن�صر فقال:
ف َم�شينا �إىل املنون وفزنا/وا�شرتينا ا�ستقاللنا بالدماء
ويف ق�صيدة «اجل�لاء» لل�شاعر احللبي «�شارل اخل��وري» يظهر فيها
فرحة �أبناء ال�شعب ال�سوري بنب�أ عيد اجل�لاء ،هذا النب�أ ال��ذي ال
يعادله �أي نب�أ �آخر ،حيث �أحيا الآمال يف النفو�س التي �أ�صابها الذبول
من هول الكوارث وامل�آ�سي التي �سببها العدوان الفرن�سي لهم فقال:
اجلالء
رددي رددي لنا يا �سماء /زال عهد الأ�سى ومت
ُ
أنباء
نب�أ من ديارنا عبقريّ � /صفر يف ركابه ال ُ
نب�أٌ ُ
ورواء
يبعث الزمان فتي ًا /يف حم َّياه ن�ضرة
ُ
خ�ضراء
فتعود الآمال بعد ذبول /ن�ضرات َج َّناتها
ُ
�إىل �أن قال مظهر ًا ما تنطوي عليه نفو�س �أبناء ال�شعب ال�سوري
املنا�ضل من �إباء وتطلع للمجد واحلق متخذين اجلهاد طريق ًا لذلك:
ٌ
ٌ
ٌ
إباء
ومثال /نحن للحق
�صورة
للمجد
نحن
ِ
ع�صبة و� ُ
وخن�ساء العرب ،املر�أة العربية ،منا�ضلة ومثقفة و�شاعرة يهزها
اجل�لاء ،فتن�شد �شعرها لقومي بهذه املنا�سبة املباركة ،ذل��ك حال
الدكتورة ال�شاعرة طلعت الرفاعي ،حيث �أن�شدت يف ذكرى  17ني�سان
يف احلفل القومي الذي �أقامته الوفود العربية يف املدينة اجلامعية يف
باري�س فقالت:
هُ َّل الربي ُع يف خافقي �صدحت�/أفراحه فعال الإن�شاد وا�صطخبا
ماذا �أح�س �أ�سكرى بالرحيق �أنا؟�/سقاين املجد �أقداح ًا وما ح�سبا
لكنها �شعل احلرية انطلقت/من قا�سيون مروج ًا تن�شر ال�شهبا
وقالت خماطبة عرو�س اجلالء ،دم�شق التي ذاقت الويالت والكوارث
املتتالية عليها من همجية املحتل الغا�صب:
دم�شق ما تلك �أوىل احلادثات بها /من الدماء �أريقت فوق ما وجبا
رحم اهلل �أبطال وبطالت اجل�لاء وحفظ اهلل دم�شق رمز الإب��اء
العربي كما قال ال�شاعر الكبري بدوي اجلبل:
ت�شاء
بنت مروان ا�صطفاها ربها/ما ي�شاء اهلل �إال ما ُ
وبالء
هي يف غ�سان ب�أ�س وندى /وهي يف الإ�سالم فتحٌ
ُ

�أيها الدنيا ار�شفي من ك�أ�سنا� /إن عطر ال�شام من عطر ال�سماء
كلما ُج ْن ِد َل منا ٌ
بطل /زغردت يف زحمة الهول الن�ساء
الظباء الأمويات ويف/خدرها الدنيا :حمى اهلل الظباء
�إن��ه الفرح العارم باجلالء العظيم ال��ذي تعطر بدماء ال�شهداء
الأبرار ،ور�سم و�أعاد لنا �سرية الأمهات العربيات :اخلن�ساء و�أخواتها
للواتي كن ي�شجعن �أبنائهن على اال�ست�شهاد يف �سبيل الوطن ،وكان
ي�ستقبل ال�شهداء بالزغاريد بد ًال من الدموع فقال:
َج َّل هذا الدم �أن يرثى له /عا ُر �سفاكيه �أوىل بالرثاء
ومن املهجر ن�سمع �صوت �شعرائنا العرب يباركون اجل�لاء فهاهو
«حي ال�ش�آم ،حتية
ال�شاعر املبدع �إيليا �أبو ما�ضي يبدع ق�صيدة بعنوانّ :
ال�شام» قال فيها:
حي ال�ش�آم مهند ًا وكتابا /والغوطة اخل�ضراء واملحرابا
ِّ
لي�ستْ قباب ًا ما ر� ُ
أيت و�إمنا/عزمٌ مت َّرد فا�ستطال قبابا
ثم ي�شري ال�شاعر �إىل بطل معركة مي�سلون ،ال�شهيد يو�سف العظمة،
مظهر ًا دوره يف مقارعة امل�ستعمر و�إجباره على اجلالء عن �أر�ض الوطن
فقال:
ملا ثوى يف مي�سلون ترنحت/خ�ضباتها وتنف�ست �أطيابا
حجابا
و�أتى النجوم حدي ُث ُه فتهافتْ /لتقوم ح َّرا�س ًا له َّ
ُ
يو�سف واحد ًا بل موكب ًا/للنور َغ ْل َغ َل يف ال�شمو�س فغابا
ما كان
وما �أجمل هذا البيت املعرب عن ال�شموخ والإباء العربي فقال:
هذا الذي ا�شتاق الكرى حتت الرثى/كي ال يرى يف جلَّق الأغرابا
ومن القطر امل�صري ال�شقيق يبدع �شاعر اجلندول علي حممود طه
ق�صيدة رائعة بعنوان�« :سورية وعيد اجلالء» يقول فيها:
ه َّن�أت با�سمك حتت ال�شم�س �أحرارا/يُندى هواك على هاماتهم غارا
دم�شق! يا بلد الأحرار� ،أي فتى/مل يمَ ْ
ت�شق فيك �سيف ًا �أو يخ�ض نارا
زود ًا عن الوطن املعبود ،من دمه/للمجد يبنيه �آطام ًا و�أ�سوارا
زكت «�أمية» يف �أعراقه وجرت /دم ًا يروي الرثى �أو يغ�سل العارا
أنداء و�أ�سمارا
عيد اجلالء �أ�سم ّيته و�أعرفه/يومٌ تبارك � ً
ويف االحتفال الكبري الذي �أقيم يف دم�شق يف  17ني�سان � 1946ألقى
�شاعر العا�صي بدر الدين احلامد ق�صيدة الزال �صداها يرتدد حتى
يومنا هذا مطلعها:
بلغت ث�أرك ال ب ِغي وال ذامُ/يا دار ثغرك منذ اليوم ب�سام
ويقول:
املراجع:
هذا الرتاب دمٌ بالدمع ممتزجٌ /تهب منه على الأجيال �أن�سام
 1ـ دواوين ال�شعراء الوارد ذكرهم يف البحث.
�إىل �أن يقول مظهر ًا معنى اجلالء ،بالن�سبة لأبناء اجلالء ،ومعناه
 2ـ كتاب :معركة مي�سلون ،للأ�ستاذ �ساطع احل�صري.
بالن�سبة للعدو الباغي:
 3ـ دورة الأخ�ط��ل ال�صغري ،م�ؤ�س�سة ج��ائ��زة عبد العزيز �سعود البابطني
يوم اجلالء هو الدنيا وزهوتها/لنا ابتهاجٌ وللباغني �إرغام
للإبداع ال�شعري ،الكويت 2000م.
وجه الغراب توارى وانطوى علمٌ  /لل�ش�ؤم مذ خفقت لل ُي ْم ِن �أعالم
 4ـ البطولة يف ال�شعر العربي ،الدكتور �شوقي �ضيف.
�إنه الفرح العارم بالن�صر الكبري الذي جعل الباغي يتوارى ويطوى
 5ـ �أ��ص��داء الن�ضال العربي يف �شعرنا املعا�صر� ،أحمد �سعيد ه��وا���ش ،دار
علمه لتخفق بد ًال عنه �أعالم الوطن امل�ستقل بف�ضل ت�ضحية �أبنائه.
ول�شاعر ال�شام الكبري �شفيق جربي ق�صيدة اجلالء الثانية التي طال�س 1985م.
نظمها بتاريخ  17ني�سان 1960م ،و�أظهر فيها فرحة ال�شعب العربي
 1ديوان الزركلي� ،ص.15ال�سوري بجالء املحتل الفرن�سي ،هذا ال�شعب الذي كانت ت�ضحياته
 2من كتاب :معركة مي�سلون ،للأ�ستاذ �ساطع احل�صري.وقود ًا ملعارك اجلالء فقال:
 3الق�صيدة القومية يف بالد ال�شام فرتة ما بني احلربني ،د .حميي الدينَّ
قد يجمدُ الدم ُع �إ َّال يف م�آقيناَ /و ُيبرْ ُ ُد اجل ِر ُح �إال يف حوا�شينا
�صبحي .دورة الأخطل ال�صغري ،م�ؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني
مايل � ُ
متوج بها �إ َّال عوادينا
أغم�ض عَ ْيني ثم � ُ
أفتحها/فما ُ
للإبداع ال�شعري� ،ص.434

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

•�أ.حممد حديفي

وليد �أبو بكر

• �أديب ،ناقد� ،شاعر ،م�سرحي،
روائي ،مرتجم ،و�صحفي.
• ولد يف بلدة يعبد /فل�سطني
�سنة .1938
• در�س يف املدار�س الفل�سطينية
املرحلة الأوىل من التعليم.
• �إجازة يف علوم الفل�سفة.
• يتقن اللغة الإنكليزية ،وقد
ترجم منها ع�شرات الكتب �إىل
اللغة العربية.
• هاجر �إىل الكويت وعمل فيها
يف حقل الإعالم وال�صحافة.
• �أ���ش��رف على ���ص��دور جمالت
و�صحف عدة يف الكويت.
• تر�أ�س �أق�سام ًا ثقافية عدة
يف ال�صحف واملجالت التي عمل
فيها.
• �شارك يف ع�شرات امل�ؤمترات
الأدب���ي���ة اخل��ا���ص��ة ب��امل�����س��رح
العربي ،ومنها مهرجانات امل�سرح
العربي يف دم�شق ،والقاهرة،
وتون�س ،وامل��غ��رب ،واجل��زائ��ر،
ودول اخلليج العربي.
• ع�ضو احتاد الكتّاب العرب.
• ع�ضو الأمانة العامة لالحتاد
العام للكتّاب الفل�سطينيني.
• ع�����ض��و يف جل�����ان حت��ك��ي��م
م��ه��رج��ان��ات امل�����س��رح ال��ع��رب��ي،
وال�سينما العربية.
• �شارك يف م�ؤمترات وندوات
ثقافية عربية وعاملية.
• له م�ؤلفات كثرية ،منها:
ـ اليوم الطيب للأحزان ـ �شعر.
ـ العدوى ـ رواية.
ـ اخليوط ـ رواية.
ـ الأول والأخري ـ م�سرحيتان.
ـ �أح����زان يف رب��ي��ع ال�برت��ق��ال ـ
رواية.
ـ ال�����ص��وت ال��ث��ال��ث يف الق�صة
الكويتية ـ نقد.
ـ الق�ضية االجتماعية يف امل�سرح
الكويتي ـ نقد.
ول���ه يف ال�ترج��م��ة ال��ك��ث�ير من
الكتب ال�����ص��ادرة يف الكويت،
ول��ب��ن��ان ،وفل�سطني ،وامل��غ��رب،
واجلزائر ،وم�صر.

أخبار
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لك �إنك عائدة �إيل؟ ،انتظار البنف�سج على
�أمل �أقل ِ
�أ���س��وارك املحناة بالأحمر القاين مل يذهب �سدى،
ال
كان العطر ال�صباحي الطالع من �أزهار الدراق مر�سا ً
بيننا ،وكان الذين امتدت �إليهم يد الغدر و�ألقت بهم
يف عتمة ال�سجون والأقبية يدركون �أنهم عائدون
للح�ضن الدافئ ،ح�ضن الوطن ،فقد �أيقنوا منذ حلظات
اختطافهم الأوىل �أنهم مو�ضوع اهتمام وعناية من
�أمهم الر�ؤوم �سورية ،وكانت لديهم القناعة الكافية
لأن تنزل على �أرواحهم طم�أنينة وراحة لأن جي�ش
الوطن ودرع��ه احل�صني ،و�صانع الأجم��اد يف التاريخ
احلديث لن يتخلى عنهم ،فهو يدرك �أن الظلم الذي
�أحلقه ب�أرواحكم وقلوبكم �أعداء الإن�سانية والإن�سان؛
ال بد و�أن يزول ذات يوم لأن الظلم زائل مهما ا�شتدت
وط�أته ،وخيم ظالمه؛ ف�شم�س هذا الوطن كفيلة ب�أن
جتفف كل الرطوبة املنبعثة من زن��زان��ات الأع��داء
و�سجونهم ،وفجر الوطن الذي بد�أ يتفلت من بني الغيوم
�شرع ي�ضيء الدرب التي �سوف تف�ضي �إىل ان�سراح النور
فوق الوهاد ،لريحتل العتم �إىل غري رجعةٍ  ،فيكفي
دماراً ،وقتالً ،وت�شريداً ،ويكفي ارتهان ًا لإمالءات العدو
امل�شبوهة ،لأن �سنوات �سبع م�ضت يجب �أن تكون قد
قدمت �أ�صدق الرباهني على �أن التعامل مع عدو الوطن
لن يف�ضي �إال �إىل �أمرين اثنني :الأول خ�سارة املرء
لنف�سه داخل حدود الوطن ،وعندها يعي�ش منبوذ ًا
يف اغرتاب داخلي اختاره لنف�سه ،والثاين �أن العدو
الذي باع نف�سه ووجوده وكرامته له ال ميكن �أن يحمل
جتاهه �إال االحتقار النابع من ثقة ب�أن من يبيع وطنه
ال م�صداقية له وال م�ستقبل له ،فقد �أدى دور اخليانة
كامالً ،وما عليه �إال انتظار النتائج التي �سيح�صدها
مكللةً باخليبة ،وفقدان الكرامة..
فيا �شام ال�صمود وال�صرب� ،أذك��ر �أنني التقيتك ذات
بهاء ،حني ا�ستمعنا مع ًا للتاريخ يرتل ا�سمك لأنك
�أ�سهمت يف كتابة التاريخ غابر ًا وحا�ضراً ،وكتبتِ على
�أ�سيجة املنازل ،وقمم اجلبال �أروع ال�صفحات لتكون
الهادي وتكون الدليل..
ها هم الآن الذين ارتهنوا لأع��دائ��ك التاريخيني
ي�سفرون عن وجوههم ال�صفراء احلاقدة حينما مدوا
�أيديهم للكيان ال�صهيوين الذي راعه االنت�صار الذي
حققه اجلي�ش العربي ال�سوري ف��وق �ساحة الوطن
ب�شكل عام ،والغوطة ب�شكل خا�ص ،فراح يف الظالم
يلقي �صواريخه التي كان البرتول العربي قد وفرها
له بعد �أن ُحرمت ال�شعوب العربية �صاحبة احلق يف

املال العربي من �أن ت�سد رمق اجلائعني امل�شردين الذين
و�ضعت احلرب بثقلها فوق كواهلهم ،و�شردتهم يف �شتى
بقاع الأر�ض...
ها �أنتِ الآن عدت �إيل ،وجراحك النازفات وجدت من
ي�ضمدها ،و�أبناء هذا الوطن الذين �ألقى بهم �أعداء
اهلل يف غياهب ال�سجون ع���ادوا مدججني بالن�صر
لي�سردوا هول ما القوا وب�شاعته ،حيث مرت �سنوات
طوال مل يب�صروا فيها النور فهدهم اجلوع واملر�ض
وم��رارة االغ�تراب والبعد عن الأه��ل� ،إال �أن الوطن
الآن فتح ذراعيه وقلبه ليحت�ضنهم وي�ضمد جراحهم
النازفات..
�إن العدو ال�صهيوين يرى �أن الأطفال الذين تلقنهم
�أمهاتهم حب الوطن ،و�ضرورة اال�ستماتة يف الدفاع
عن ذرات ترابه ،هم �أع��داء حقيقيون لهذا الكيان،
فالق�ضاء عليهم الآن يف املهد �أ�سهل عليه من �أن يجابههم
ال نذروا �أنف�سهم للموت من �أجل الكرامة ،ولكنه
رجا ً
املوت الذي ن�سعى �إليه يف �ساحات املعارك مع العدو،
ونكتب من خالله �صفحات جديد ًة يف تاريخ املرحلة،
ولي�س امل��وت غيلةً وغ��در ًا كما يفعل ه���ؤالء العمالء
القابعني كاجلراذين يف كهوف �صنعوها لأنف�سهم كي
تقيهم �ضربات اجلي�ش ال�سوري؛ �إال �أن هذا اجلي�ش
الذي جابه ثمانني دولة ب�أموالها و�أ�سلحتها ،وحقدها
ا�ستطاع �أن يخرجكم من �أوكاركم وها �أنتم الآن تركعون
وتتو�سلون العفو ،والر�أفة؛ يف حني �أن الر�أفة والعفو
يمُ نحان ملن ي�ستحقهما ،وق��د �أثبتت التجارب �أنكم
ال ت�ستحقون الر�أفة وال�شفقة ،و�إن �أمهات ال�شهداء
وبخا�صة �أمهات الأطفال لن يغفرن لكم قتل الأرواح
الربيئة ،واغتيال ال�براع��م ال��واع��دة ،ف�أنتم الآن
منبوذون من جميع ال�شرفاء يف هذا الوطن ،واجلي�ش
ال�سوري البطل مطالب باقتالعكم من جذوركم ،لأنها
جذور فا�سدة وملوثة والتخل�ص منها ف�ضيلة �سيحققها
�أب��ط��ال ه��ذا اجلي�ش ،وه��ا �أن��ت��م الآن ت�صعدون �إىل
احلافالت كما �صعد الذين من قبلكم ،فقد تعبنا منكم،
ومن ال�صرب عليكم ،ومن ر�ؤي��ة دم��وع الثكاىل ،ونواح
الأيتام الذين �شردتهم قذائفكم احلاقدة ،تعبنا من
الفقر الذي كنتم �سببه الرئي�س ،تعبنا من ر�ؤية �أهلنا
وقد �أ�سهمتم يف ت�شريدهم ل�شتى بقاع الأر�ض ،فذوقوا
مرارة ما زرعتم من حقد ،واحل�ساب الأجدى �آتٍ  ،ولكن
هذه املرة من ال�شعب الذي �أذقتموه الويالت ،ونفثتم
ب�سمومكم يف �شرايينه النقية الطاهرة.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�صحيفة ال�شهباء يف عددها الأول ...من حلب

برعاية كرمية م��ن ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد
رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية وبح�ضور الرفيق
املهند�س هالل هالل الأم�ين القطري امل�ساعد حلزب
البعث العربي اال���ش�تراك��ي� ،أطلقت �صحيفة البعث
ب��ادرة �إعالمية مهمة ج��د ًا من مدينة حلب البا�سلة
التي وقفت طود ًا يف وجه الإره��اب والتطرف والقتل
والتدمري حتى �أعلنت انت�صارها الوطني الرائع ..وذلك
من خالل �إ�صدار �صحيفة [ال�شهباء] التي �ستطل
بح�ضورها الإعالمي �أ�سبوعي ًا على �أه��ايل حلب وهي
حتمل ،عرب �صفحاتها ،الأخبار ،وال�سيا�سة ،واالقت�صاد،
والثقافة ،والفنون.
يف افتتاحية العدد حتدث الرفيق املهند�س هالل
الهالل الأمني القطري امل�ساعد للحزب عن مدينة حلب
و�أهلها وانت�صارها العظيم وعن فكر البعث احل�ضاري
فقال:
«�إن ق��راءة �أولية يف انت�صار مدينة حلب ال بد �أن

تقود مبا�شرة �إىل االع�تراف باحلوامل واملح ّر�ضات
الفكرية والإيديولوجية التي م ّكنت من نقله من حيز
االفرتا�ض �إىل الوقائع العملية .وهنا ال ميكن العبور
بب�ساطة �أمام حقيقة «البعث» على اختالف م�ستوياتها
ووظائفها ،وال�سعي لتطوير خطاب وثقافة «البعث» بني
جماهري ال�شعب والأمة.
يف هذا الإطار ،ي�أتي اليوم �صدور �صحيفة «ال�شهباء»،
بن�سختيها ال��ورق��ي��ة والإل��ك�ترون��ي��ة ،لي�ضيف لبنة
جديدة �إىل امل�ؤ�س�سة الإعالمية البعثية ،و�إىل �صرح
الإعالم احلزبي يف �سورية عموم ًا ،ولي�شمل بع�ض ًا من
عربون وفاء للمدينة البطلة التي �صمدت وانت�صرت،
ونوع ًا من اعرتاف متوا�ضع مبكانتها ،طموحه �أن يليق
بثقافة وجت���ارب �أهلها املحبني للحياة واملتم�سكني
بالوطن ،الذين �ش ّكلت العالقة ال�شخ�صية التي ربطتهم،
ومدينتهم ،بقائد الوطن ،ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد،
عالمة فارقة �ش ّكلت ،خ�لال �سنوات املحنة ،حمفز ًا

على االنت�صار /االنعطافة الذي حتقق يف كانون الأول
 ،2016ليغيرّ معادالت احلرب ،وي�ؤ�س�س لالنت�صارات
اال�سرتاتيجية الالحقة يف تدمر ودير الزور والأرياف،
ونعي�ش ال��ي��وم ذروت��ه��ا يف الغوطة ال�شرقية .ولكن
«ال�شهباء» �أي�ض ًا �شهادة اعرتاف بعودة احلياة الطبيعية
�إىل العا�صمة االقت�صادية ل�سورية ،وثقة مب�ستقبلها،
وت�أكيد على �أهمية دوره��ا يف عملية �إع��ادة الإعمار
والنهو�ض باالقت�صاد الوطني يف املرحلة املقبلة.
«ال�شهباء» هي هدية «البعث» للمدينة التي �أعطاها من
فكره ووجدانه و�أعطته �أمثولتها يف الكفاح والت�ضحية
واالنتماء للوطن ،لي�صنعا �أ�سطورة التحرير مع ًا.
واجلدير ذكره هو �أن �صفحات ال�صحيفة يف عددها
الأول هي �ست ع�شرة �صفحة حتمل م�ضامني كثرية،
منها املو�ضوعات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والفكرية،
وال��ف��ن��ي��ة ،وال��ري��ا���ض��ي��ة ،وه��ي يف جمملها تعرب عن
انطالقة �إعالمية مهمة.

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