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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

الدنيا ..وزهوتها
اثنتان و�سبعون �سنة ،ثم ثالث بعدها ،فيكون العيد املا�سي للجالء ،جالء
�آخر جندي فرن�سي عن �أر�ض �سورية ،بعد احتالل مل يزد على عقدين ون�صف
من الزمن بف�ضل �إرادة ال�سوريني ،التي كانت معركة مي�سلون �أ ّول �صداح بها،
ثم كانت
املعركة التي قدّ مت للتاريخ �أمثولة ا�ستثناء يف معنى الكرامةّ ،
الثورة الكربى التي امتدت من �أق�صى اجلغرافية ال�سورية �إىل �أق�صاها ،من
ال�شمال �إىل اجلنوب ومن ال�شرق �إىل الغرب ،حتى كان اجلالء ،كما �سيكون
جالء �آخر �إرهابي بعد هذه ال�سنوات ال�سبع التي وجدت �سورية نف�سها فيها،
منذ يومها الأول ،يف مواجهة �إرادة ا�ستعمارية جديدة ،تتقنّع بعالمة لغوية
عربي الوجه
لي�س لها من مفردتيها � ّأي ن�صيب ،فال هي ربيع ،وال هذا الثاين
ّ
�أو اليد �أو الل�سان ،بل �صناعة �أمريكية بامتياز.
اثنتان و�سبعون �سنة و�سورية هي �سورية كما كانت منذ واجهت �أول غزو
ا�ستعماري لها على �أيدي احلثيني ،ولها يف مقارعة االحتالل الفرن�سي مثال،
و� ّأي مثال ،يف ثقافة املقاومة التي بد�أها ال�شهيد يو�سف العظمة ،وتابعه
ال�سوري � مّإنا
رجال �آمنوا ب�أنّ كرامة ال�سوري �إمنا هي كرامة �سورية ،و�شرف
ّ
ال�سوري � مّإنا هي حرية �سورية ،من عبد الرحمن
وحرية
ّ
هو �شرف �سوريةّ ،
ال�شهبندر �إىل �سلطان الأطر�ش و�أدهم خنجر �إىل �إبراهيم هنانو و�صالح
العلي وح�سن اخل��راط وحممد الأ�شمر و�أحمد مريود وف��وزي القاوقجي
ممن �أهملت �أ�سماءهم مد ّونات التاريخ.
وحممد الع ّيا�ش و�سواهم كثري ّ
طوال ربع قرن تقريب ًا وال�سوريون ي�ضربون املثل تلو الآخر يف مواجهة
االحتالل الفرن�سي حتى كان ذلك اليوم الذي و�صفه ال�شاعر احلامد بالدنيا
وزهوتها ،والذي ت ّوج مقاومتهم البا�سلة �ضدّ �أعتى دولة ا�ستعمارية �آنذاك،
الدولة التي مل تتعلّم � ّأي در�س �إىل الآن من �أنّها ت�ستطيع فر�ض نفوذها
و�سيطرتها و�إرادتها على َمن ت�شاء �سوى �سورية ،و�سوى ال�سوريني الذين
واجهوا ،خالل احتاللها لوطنهم ،بالبنادق مدافعها الثقيلة ،وب�صدورهم
العارية ر�صا�صها الغادر ،وقبل ذلك ب�إميانهم بوطنهم �أوهامها بهزمية ق ّوة
احلقّ يف مواجهة حقّ القوة.
العربي،
الربيع
أكذوبة،
ل
ا
من
م�ضت
التي
ال�سبع
والآن ،وبعد ال�سنوات
ّ
وطوال هذه ال�سنوات ،و�سورية ت�ؤكّد انت�صار ق ّوة احلقّ مهما يكن من �أمر
حقّ الق ّوة ،من العتاد واملال والإعالم ،ومهما بلغ من �أمر هذه الق ّوة يف تغ ّولها
وجنونها ونهمها للدماء ،دماء ال�سوريني الذين �أثبتوا لفرن�سة ،كما ل�سيدتها
ال�شر� ،أنّهم �أبناء
�أمريكا ،و�شقيقتها ال�سِ فاح بريطانية ،ولكلّ دول حمور
ّ
�أولئك الرجال الذين هزموها قبل اثنتني و�سبعني �سنة و�أحفادهم ،و�أنهم
�أبناء احلرية احلقّ  ،احلرية التي �أ ّول حرف يف �أبجديتها حرية الوطن،
والتي ال ميكن لها �أن تكون ب�إرادة غري �أبناء الوطن� ،أبنائها الأحرار بحقّ  ،ال
ال ّ
أرقاء �أو العبيد لدى �أمريكة �أو فرن�سة �أو بريطانية �أو� ..أو هذه املحمية
�أو تلك ،وال الأتباع لهم وال الأجراء الذين ال يعنيهم من �أمر احلرية �سوى
ما يث ّمر �أر�صدتهم احلرام من الأموال والدماء ،والزيف ،والزيف ،والزيف.
�سبع �سنوات و�سورية تقاوم �إرادات ،ال �إرادة ،ا�ستعمارية� ،إرادات حممومة
وحرة وكرمية
لت�صري غري �سورية كما ارت�ضت لنف�سها طوال تاريخها ،عزيزة ّ
وم�ستقلة ،ولو فعلت ،لو ا�ستجابت ،ملا كان هذا الدم كلّه ،وال هذا الدمار كلّه،
وال هذا احل�صار كلّه ،لكنها ،ولأنها �سورية ،دفعت هذا الثمن الباهظ �ضريبة
الوطني ،ق��رار ال�سوريني
خليارها يف العزّ ة واحلرية والكرامة والقرار
ّ
ً
�أنف�سهم فيما يعنيهم ب�أنف�سهم ،ولأنّها �سورية �أي�ضا ها هي ذي تنجز االنت�صار
تلو االنت�صار يف غري جزء منها ،من حم�ص �إىل حلب �إىل دير ال��زور �إىل
الغوطة ال�شرقية ،فالغوطة الغربية و�أنا �أكتب هذه ال�سطور ،وبني ذلك من
الق�صري �إىل ك�سب �إىل القلمون �إىل ..حتى جالء �آخر �إرهابي� ،آخر �إرهابي.
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الفل�سفة ونظرية المعرفة ()1

•د .معن النقري
كان فريييه مبتكر مر َّكب /م�صطلح الأب�ستمولوجيا عا َم 1854
قد ا�ستخد َمه لتحديد جمال درا�سة واهتمام «امليتافيزياء»
(�أي الفل�سفة ،التي غالب ًا ما �س َّماها الرتاث الغربي احلديث
هكذا) باعتبا ِره هذا املجال 1ً :ــ الأنطولوجيا (�أي علم
الوجود مبا هو موجود)؛ ً 2ــ الأب�ستمولوجيا (وق�صد بها
علم �أو معرفة �أو نظرية املعرفة ذاتِها)� ،أي باخت�صار بدت
ودرا�سات
الفل�سفة («امليتافيزياء») لديه باختزال مباحث
ٍ
يف ال��وج��ود ومعرفتِه :الثنائي الركني الأ�سا�س .ومل يبق
هذا التو�صيف للفل�سفة ومو�ضوعِ ها بعيد ًا عن كثري من املدار�س
واملذاهب الفل�سفية الكربى الأك�ثر انت�شار ًا يف الع�صر احلديث
حينذاك وبعد ذاكُ :
بع�ضها حاول التقزمي واالختزال باجتاه
االن�ضغاط الإ�ضايف على ح�ساب الوجود (الأنطولوجيا) ول�صالح
املعرفة (الأب�ستمولوجيا �إ َّياها عنده) وغالب ًا كان هذا ما فعلتْه.
الو�ضعية منذ ن�شوئِها وتطو ِرها الحق ًا عرب تفرعات وتلوينات
ْ
ع��دي��دة خ�لال ت��اري��خ طويل م��ن ع�شرات العقود وم��ن قرابة
مئوي َتني :الو�ضعية ــ الو�ضعية املنطقية ــ الو�ضعية اجلديدة ــ
 ،Neopositivismوما َبعد الو�ضعية ــ ،Postpositivism
مع ميلٍ دائ��م �إىل احتقار وتقلي�ص وتهمي�ش الواقع والوجود
فل�سفي ًا ،و�إىل رفْع االهتمام والتكرمي والتبجيل للمعرفة وللمنطق
�أي�ض ًا ،بل ميكن َ
ريييه»
الزعم �أنَّ �أكرثها �إ َّما ا�ستبدل ثنائية «ف ْ
الوجودية ــ املعرفية (�أنطولوجا و�أب�ستمولوجيا) يف الفل�سفة
بثنائية �أخرى منطقية ــ معرف ّية (لوجيكا و�أب�ستمولوجيا) �أ ْو
ٍ
�أنه طغى وتعنَّت يف االختزال والتقلي�ص واال�ستبدال باجتاه
الأحادي بدل الثنائي� ،أي باجتاه املنطقي حين ًا �أو املعريف �أحيان ًا
�أخرى (�إ َّما �أ ْو) �أي بالتب�سيط واالختزال والإرجاع للفل�سفة كلي ًا
�إىل ما ي�شبه فل�سفة اللغة ــ �أو اللغة العلْمية مبزاعم و(ادعاءات)
�أع َمق طموح ًا ـ� ،أ ْو منطق اللغة ــ منطق العلم يف توليفة �أنيقة
را�س ً
ً
لية ـ� ،أو يف اجتا ٍه �أحادي
�أكرث �
أر�سطوقراطية و�أجذر و�آ�صل ّ
مي َمتْ
(مونو) �آخر مغاير هو املعرفة و�ش�ؤونها و�شجونها �أي ب�أن « َّ
�صوب وخل َْف الأب�ستمولوجيا ،ويف �سائر احلاالت كانت
وج َهها»
َ
ْ
�أغلب فل�سفات الو�ضعية �أ�ص ًال/جذراً ،وفرع ًا وبكافةِ التكْوينات
الالحقة ُته ّم�ش الواقع وحت��اول االبتعاد عن الوجود الفعلي
ومو�ضوعيتهِ وعن �إقرار هذه املو�ضوعية بطرق و�أ�ساليب متْقنَة
وناعمة ،على الرغم من الإيحاءات اللفظية يف ت�سميتها الأ�صلية
الو�ضعية (التي �صارت منطقية فجديدة فما ب ْعد �أو فوق)...
الو�ضع واملو�ضوع واملو�ضوعية�...إلخ لأن
ْ
والتي توحي ب�إقرار
والو�ضعية برمتِها حت َّولت �إىل �إح�سا�سات تار ًة
ْ
الو�ضع واملو�ضوع
ومر َّكبات �إح�سا�س تار ًة وواقع ًا م ْن َتقد ًا (مع الواقعية االنتقادية)
حين ًا ،ومو�ضوع ًا عقلي ًا وذاتي ًا حين ًا �آخ��ر ،بل من َتقد ًا �أي�ض ًا يف
��االت (عقالنية انتقادية عند بو َبر وغ�يره) ،فهنا �أنت �أمام
ح ٍ

و�سعت
املدار�س واالجتاهات الفل�سفية التي َّ
ريييه الفل�سفي وت�صورا ِته ،هي
ومدَّ دت عالمَ ف ْ
بالدرجة الأوىل الفل�سفة املادية اجلدلية
القائمة على املادة واجلدل.

فل�سفة ال تخلو من العظم واللحم ،ولكنه غري الذي تعرفه عاد ًة،
�شيء منَ املنطق
بل هو «متم ْو�ضع» �أو م�صنَّع �أو م�صطنَع وفيه
ٌ
(لوجيكا) �أو املعرفة (اب�ستمولوجيا) �أ ْو من كليهما مع ًا ،لكنَّك
�ستبقى مت� ِّأ�سي ًا مت�أ�سِ ف ًا على «طعم» الواقع والوجود الذي عرفتْه
ال َب�شرية وت�آلفت معه �آالف ال�سنني� :إنها فل�سفة بال انطولوجيا يف
كثري من الأحيان �أو �أكرث الأحيان (تاب ْع وار�صد التفا�صيل.)...
و�سعت ومدَّ دت عالمَ
�أ َّما املدار�س واالجتاهات الفل�سفية التي َّ
ريييه الفل�سفي وت�صوراتِه ،فهي بالدرجة الأوىل الفل�سفة
ف ْ
امل��ادي��ة اجلدلية القائمة على امل���ادة واجل���دل �أ�سا�س ًا وعلى
نظرية يف املعرفة �ضمن ًا ،ففيها املادة مقابل الوجود (�أو ت�أوي ًال
لهذا الوجود �أي هي الوجود م���ؤو ًال مادي ًا) ،وفيها اجلدل الذي
هو منطق (لوجيكا) ،وفيها نظرية املعرفة (غْ نو�سيولوجيا)
التي تخ�ضع لأحكام اجل��دل (املنطق/اللوجيكا) ــ من جهة،
ومف�سراً) ــ من جهة �أخ��رى،
ولأحكام املادية (الوجود م���ؤ َّو ًال
َّ
ً
فغنو�سيولوجياها هي جدلية ومادية ومنطقية معا (يف منظومتِها
الإجمالية ثالثية املكونات ولي�ست الثنائية) ،وبالتايل ف�أنت
�أمام وحدة متكاملة مرتابطة ومتفاعلة يف مو�ضوعات الفل�سفة
الكربى هنا مدر�سي ًا كال�سيكي ًا :بني الوجود واملعرفة واملنطق
(بني الأنطولوجيا والغنو�سيولوجيا واللوجيكا) وت�ستطيع �أن
ت�ضع كلمة �أب�ستمولوجيا بدل كلمة غنو�سيولوجيا فال خالف
وال اختالف كي ت�ست�ضيء مبنطلقات و�أ�س�س الفل�سفة كما ارت�آها
ريييه بت�سمياتِه ذاتِها �أي�ض ًا؛ وهكذا ف�إن مو�ضوع الفل�سفة هنا
ف ْ
مدر�سي ًا
يج�سده الديالكتيك  /اجل��دل امل���ا ّدي ك���أع ّ��م نظرية
هو ما
ّ
لِتطو ِر الوجود/ك�أنطولوجيا( /الطبيعي واملجتمعي والفكري يف
الوجود ككل) ،وكمنطق �أو نظرية منطقية (لوجيكا) ،وكنظريةِ
معرفة (غْ نو�سيولوجي ًا)� ،أي �أن��ك هنا �أم��ام وح��دة تفاعلية
مندجمة لأرك���انٍ ثالثة ه��ي :الأنطولوجيا والغنو�سيولوجيا
ريييه املعرو�ضة
واملنطق /اللوجيكا ،متجاوز ًة بذلك ثنائية ف ْ
ً
التي ابتكَرتْ وتبنّت االب�ستمولوجيا (�أُذ ِّكر جمددا �أنك ت�ستطيع
و�ض َع االب�ستمولوجيا مكانَ الغنو�سيولوجيا بال َو َجلٍ وال تر ُّدد).
يف �ضوء ك ِّ��ل م��ا ُذك��ر ت�ستطيع الآن �أنْ تق ّيم وت��ق��دِّ ر َ
بع�ض
التجديدات واالبتكارات الالحقة ،داخ َ��ل ــ �ض ْمنَ ــ املنظومة
الفل�سفية املذكورة للت ّو ،وما هي العنا�صر واملك ّونات اجلديدة التي
قد تن�ضاف �إىل الفل�سفة ــ من منظورها ــ جتديد ّي ًا؟ وهل توجد
حماوالت كهذه �أ�ص ًال �أَم �أنها بقيت ثابتة وم�ستقرة منذ الت�أ�سي�س
والرت�سيخ (مارك�س واجنل�س ــ لينني)؟ �أي منذ �أعتاب منت�صف
القرن التا�سع ع�شر فبداية القرن التايل؟
ــ نعم تبينَّ �أن الأدبيات واالجتهادات الفل�سفية املارك�سية
حرية للتجديد
بع�ض
الالحقة امتلكت اجل���ر�أة وهام�ش ًا من
ٍ
ِ
والتفكر /التم ُّعن وللت�أ ُّمل والتفل ُْ�سف حتى يف هذا الركْن الكبري
الرا�سخ كالطود يف حتديد مو�ضوع الفل�سفة ذاتِ��ه ،و�س�آتي على
مثالٍ لهذا ومن مو�سكو ذاتِها:
ــ يف العدد  11من عام ( 1984ع )1984/11تركْتُ هامِ�شي
على غالف العدد �أنَّ املو�ضوع املوجود يف ال�صفحة  62ي�ستحق
�ضرب من فل�سفة الفل�سفة �أو امليتاْفل�سفة� :آتي
الرجوع و�أن��ه ْ
الآن �إىل هذه ال�صفحة ــ �ص 62ــ لأجد العنوان التايل للبحث:
«حول خ�صو�صية الإ�شكالية الفل�سفية وال ُبنى املقولية الأ�سا�سة
للمعرفة الفل�سفية» و�صاح ُبها ــ امل�ؤ ِّلف ــ هو «د .ي .دو ْبروف ْْ�سكي»
وهو دكتور يف العلوم الفل�سفية وبروفي�سور يف جامعة لومونو�سوف
احلكومية الر�سمية ــ �[ M.g.u. = MГyص 62ــ ،]68
وال��ذي يتَّهم الأدبيات ال�سوفييتية باقت�صا ِرها على ثنائي يف
حتديد مادة ومو�ضوع الفل�سفة هو الأنطولوجيا والغنو�سيولوجيا
(والتي هي ذاتها االب�ستمولوجيا بتعبري غربي ــ م .ن) ،ومل

رحيل الأديب �سهيل العرو�سي
نعى احتاد الكتّـاب العرب رحيل الأديب �سهيل العرو�سي ع�ضو احتاد الكتّـاب العرب �إثر حادث �أليم يف الأ�سبوع املا�ضي.
ولد الأديب يف مدينة احل�سكة باجلزيرة ال�سورية ،وتعلم بها.
يحمل دكتوراه يف الدرا�سات الإ�سالمية من كلية الدعوة الإ�سالمية يف بريوت.
وظائفه:
ع�ضو يف كلٍ من احتاد الكتاب العرب ،وهيئة الباحثني مبركز الدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية ( جامعة دم�شق )،
وجمل�س ال�شعب ،وجلنة احلوار امل�سيحي الإ�سالمي.
له م�ؤلفات عدة ،منها :املجتمع املدين والدولة.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي ،وجمل�س االحتاد ،واالحتاد يتقدمون من �أهل الفقيد بخال�ص
العزاء ،ويرجون لهم ولأ�صدقاء الفقيد ال�صرب وال�سلوان

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

الأدبيات واالجتهادات الفل�سفية املارك�سية
بع�ض
الالحقة امتلكت اجلر�أة وهام�ش ًا من ِ
حرية للتجديد والتفكر والتف ْل ُ�سف يف
ٍ
حتديد مو�ضوع الفل�سفة ذا ِته.
يخطر ببالِه الركن الثالث الذي هو لوجيكا (املنطق) �سهو ًا �أو
وتعج ًال ،بل ومل يتذ َّكر هذا املكون الثالث ـاملنطق/لوجيكا
ت�سرع ًا
ُّ
ُّ
ــ لي�س فقط يف تو�صيف حال مادة/مو�ضوع الفل�سفة �سوفييتي ًا (يف
قراءتِه وت�أويلِه لها) ،بل وحتى حني ي�ضع البديل ويقدم ت�صوره
اقرتاحه �أو تعديالتِه التي �سيغيب عنها املنطق (لوجيكا)
�أو
َ
جم��دَّ داً ،يف نو ٍع من التهوين واال�ستهانة البائنة امل�ستغْر َبة ،بل
والغريبة َعن قراءة الأدبيات واملرجعيات الفل�سفية ال�سوفييتية
ذاتها لذاتِها وللمارك�سية �إجما ًال يف الفل�سفة ومو�ضوعِ ها ومادتها،
حني يح�ضر املنطق يف كل مكان كركْن م�ستقِل تفاعلي مع ِجوا ِره
الوجودي واملعريف لدى غالبية املنظِ رين هناك� .إ َّ
ال �أنه ــ رغم
�إغفال املنطق املعترَ ف به واملتعا َرف عليه «حوت ًا» ركني ًا ثالث ًا
لدى «زم�لائِ��ه» و«ج�يران��ه» الفل�سفيينّ ــ يُقدِّ م ركنَني �إ�ضاف َّيني
(ح��و َت�ين) ارت���أى التق�صري يف خ�صو�صهما مع �ش�ؤون ال َفل�سفة
حتى �ضمن املذهب الواحد واملدر�سة الواحدة قراء ًة ملو�ضوعها
ومادتِها� ،إنَّهما :الأكْ�سيولوجيا (علْم ال ِق َيم وامل�سلَّمات ــ م.ن)،
مم��ا يرتبط بالتطبيق واملمار�سة ــ م.ن)
والرباكْ�سيولوجيا ( َّ
ً
إ�ضافة �إىل :الأنطولوجيا والغْنو�سيولوجيا اللتني يث ّبتُهما ويعيد
�
ت�أكيدهما جمدد ًا يف درا�ستِه احلالية (متام ًا كما كان �أمرهما مع
فريييه «الأب�ستمولوجيا»).
َ
بع�ض �أج��واء و�أطياف «دو ْبروفْ�سكي» ب َع ْج ِرها
و�س�أنقل هنا
و«يوري�ستيك َّيتِها» �أي�ض ًا :جاء يف ال�صفحة  65ما يلي:
و َب ْج ِرها
ْ
تطرفان،
ل
ب
قا
ي
و
ِنا
ت
أدبيا
�
يف
ظ
الح
ي
يزال
ال
َّه
ن
�
أ
مالحظة
«يجب
َ
ُ
ُ
َ
ُ
يف ر�أي���ي ،غ�ير مقْبو َلني كالهما وهُ ��م��ا )1 :حم��اول��ة العر�ض
الغنو�سيولوجي غالب ًا (�أو يف الأغلب) ملادة/مو�ضوع الفل�سفة،
ال�سعي �إىل الأنطولوج ّية يف فهم وت�أويل مادة/مو�ضوع
و َّ )2
الفل�سفة �أحيان ًا (�أو يف الأغلب) كخِ يا ٍر ثانٍ �آخر خمالِف للتوجه
الأول ،لك�أنه من املمكن الت�أكيد الت�أ�سي�س للواقع/الوجود بدون
رود فعل (ريفْلي ْك�سِ يا) غنو�سيولوج ّية� ،أو العك�س ت�أكيد معرفتِنا
بدون اعتبار �شروطِ ها ومقدماتِها الأنطولوجية».
وي�س ّمي هذين الركنَني «معيارين» اثنَني« :ي�ستحيل �إغالق
وح�صر املعرفة الفل�سفية يف هذين «امل ْعيا َرين» املذكو َرين ،لأن
ْ
َ
إ�شكالية ه��ذه املعرفة وو�سائلها
ذل��ك �س ُيفْقر (و ُي��قْ��فِ��ر م.ن) �
املقولية (املقوالتية) الفعلية .»...ثم يتابع يف ال�صفحة ذاتِها
[�ص« :]65يف ر�أي���ي� ،أن خ�صو�صية املعرفة الفل�سفية
باب َ�أوىل مادة/مو�ضوع الفل�سفة ميكن التعبري
و�إ�شكاليتها ،ومِن ٍ
بتمامية كافية لي�س بثنائيةِ  ،بل برباعيةِ املعايري
عنها جميع ًا
ٍ
لمِ نظومةِ الإح��داث��ي��ات ،»...و«ه��ذه املعايري/املقايي�س الأربعة
هي 1 :ــ الأنطولوجي؛  2ــ الغنو�سيولوجي؛  3ــ الأك�سيولوجي؛
ربع بتقدمي
 4ــ الرباكْ�سيولوجي�[ ».ص 65ــ  ،]66ويت َّ
مما ذ َكر ُه
�شروحاتِه و�إي�ضاحاتِه مل�ضمون كل «معيار/مقيا�س» َّ
وقدَّ َمه.

تعزية
فجع الزميل ح�سني عمر حمادة بوفاة زوجته.
رئي�س احتاد 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

قضايا وآراء
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الجالء والعدوان الثالثي

• د .علي دياب

يف ال�سابع ع�شر من ني�سان ومنذ اثنني و�سبعني عام ًا ،غادر
�آخر جندي فرن�سي �أر�ض قطرنا العربي ال�سوري احلبيب ،بعد
�أن جثم على �صدورنا �أك�ثر م��ن رب��ع ق��رن ،مدن�س ًا �أر�ضنا
الطاهرة� ،إال �أنه مل يرحل حب ًا يف الرحيل ،ولكن �ضربات
ثوارنا املوجعة يف كل ناحية من نواحي الوطن ،هي التي
عجلت رحيله ،مع ثوارنا الأ�شاو�س يف الغوطة وال�سويداء
ّ
وجبال الالذقية وجبل الزاوية ،مع قامات وطنية ال تزال
م�صدر فخر واع��ت��زاز لكل عربي �شريف ،م��ن �سلطان با�شا
الأطر�ش �إىل ح�سن اخلراط �إىل �صالح العلي �إىل �إبراهيم هنانو
وغريهم ممن مل يهد�أ لهم بال ،والفرن�سي يحتل �أر�ضهم ،ويعبث
بحياتهم� ،إال �أن هذا امل�ستعمر الذي خرج من بلدنا ،وخرج �أي�ض ًا من
�أقطار عربية �أخرى ،كما خرج املحتل الربيطاين من الأقطار التي
احتلها ،وكذلك الإيطايل� ،إال �أن هذا امل�ستعمر خرج بجنوده،
ولكنه عمل لأن يحافظ على هيمنته بطريقة �أو �أخرى ،اقت�صادي ًا
وثقافي ًا و�سيا�سي ًا ،حماو ًال الإبقاء على عالقة مع تلك الطبقات
ال�سيا�سية ،التي ت�سلمت احلكم بعد رحيله ،عام ًال على ربط
م�صاحلها مب�صاحله� ،إال �أنه مل يكن م�ستوعب ًا� ،أن هذا ال�شعب الذي
انتف�ض يف وجهه ،ال ميكن �أن يقبل ب�أنظمة حكم بورجوازية
مواربة ،ت�سعى للمحافظة على م�صاحلها ،من خالل عالقاتها غري
املبا�شرة يف هذا امل�ستعمر ،فكانت الثورات يف وطننا العربي الكبري،
فبد�أت يف م�صر العروبة مع ثورة ال�ضباط الأحرار ،التي تزعمها
ال�ضابط ال�شاب جمال عبد النا�صر عام اثنني وخم�سني وت�سعمئة
و�ألف ،وبعد م�ضي �أقل من �أربع �سنوات على قيام هذه الثورة وما
حققته من �إجن���ازات ،فكان العدوان الثالثي الغا�شم عام �ستة
وخم�سني وت�سعمئة و�ألف متمث ًال بالكيان ال�صهيوين والع�ضوين
ال��دائ��م�ين يف جم��ل�����س الأم�����ن ،ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ،ال��ق��وت�ين
اال�ستعماريتني العظميني حتى احلرب العاملية الثانية ،وتتالت
الثورات يف عدد من الأقطار العربية بعد جالء امل�ستعمر عنها،
وكانت ثورة �آذار التي فجرها حزب البعث العربي اال�شرتاكي يف
قطرنا احلبيب ،بعد �شهر من ث��ورة �شباط يف القطر العراقي
ال�شقيق عام ثالثة و�ستني وت�سعمئة و�ألف ،وبد�أ الت�آمر على ثورتي
احلزب ،فا�ستطاعوا �إ�سقاط ثورة �شباط يف ت�شرين من العام نف�سه،
وم�ضت ث��ورة �آذار �شاخمة ،حتقق املزيد من املكا�سب الثورية
للجماهري الكادحة ،وترتاكم انت�صاراتها ،ويف خمتلف امليادين
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافة وغريها ،وظلت
دم�شق قبلة العرب من املحيط �إىل اخلليج ،وكما و�صفها الرئي�س
عبد النا�صر يف �أنها قلب العروبة الناب�ض ،وهيئ للأمة العربية
زعيم ح ّ��ل بدي ًال للرئي�س عبد النا�صر بعد وفاته ع��ام �سبعني
وت�سعمئة و�أل��ف ،القائد امل�ؤ�س�س الراحل حافظ الأ�سد ،وكانت
�سورية حاملة الهم القومي ،ورائدة الن�ضال العربي بحكم موقعها
اجليو�سيا�سي ،وكانت ال�سبب يف عدم تهاوي الكثري من الأنظمة
العربية ،التي ربطت وجودها بالقوى الغربية والإمربيالية،
ولكنها خوف ًا من �شعبها العربي ،يف هذا القطر �أو ذاك ،مل تكن
لتجر�ؤ على خمالفة التوجه القومي الذي يقوده القطر العربي
ال�سوري ،ويف �أن الق�ضية الفل�سطينية هي البو�صلة ،وهي الق�ضية
املركزية للأمة العربية ،يف املحافل ال�سيا�سية العامة ،وال�سيما
القمم العربية� ،إال �أن التبدّ الت الإقليمية وخا�صة بعد �سقوط
�شاه �إيران ،الذي كان ال�شرطي الأول يف املنطقة للواليات املتحدة
الأمريكية ،وجميء الثورة الإ�سالمية يف هذا البلد املهم يف املنطقة،
وبد�أ االلتفاف على هذه الثورة ،وب�أ�شكال عدة ال تخفى على �أحد،
ال ل�شيء �إال لأنها �أعلنت وقوفها �ضد الواليات املتحدة الأمريكية
والكيان ال�صهيوين ،وطالبت بتوحيد اجلهود لتحرير الأر���ض
املحتلة ،والأماكن املقد�سة ،ومنذ ذلك الوقت ما انفكت امل�ؤامرات
تتواىل من الغرب الأوروب��ي والأمريكي ،ور�أ���س حربتهما الكيان
ال�صهيوين ،عاملني على �أن اخلطر يكمن يف هذه الثورة ،وبد�ؤوا
ي�ضربون على الوتر القومي ،العربي والفار�سي حين ًا ،وعلى الوتر
الطائفي ال�شيعي ال�سني حين ًا �آخر ،وبكل �أ�سف جتاوب مع هذا
النغم الكثري م��ن الأنظمة العربية ،ف��ك��ادت �سورية �أن تكون
الوحيدة ،منبهة �إىل خطورة هذا املوقف ،وانعكا�سه على م�صالح
الأم��ة العربية عامة والق�ضية الفل�سطينية خا�صة ،متم�سكة
بالثوابت العربية وعدم التفريط يف حق من حقوق الأمة ،و�أن
هذا التوجه اجلديد ال يخدم �إال �أعداء الأمة ويف مقدمهم الكيان
ال�صهيوين ،وا�ستطاعت كما ذكرنا �أن حتول دون ا�صطفاف هذه
الأنظمة ب�شكل علني وظاهر� ،إال �أنها يف اخلفاء ما كانت تتوانى يف
الت�آمر على هذا القطر ،ومبختلف الو�سائل وال�سبل ،وم�ضت ثورة
حزبنا م�ؤكدة اال�ستقالل احلقيقي ولي�س ال�شكلي ،داعية الأنظمة
العربية �إىل فك ارتباطها بامل�ستعمر ،فكانت تنجح �أحيان ًا وتخفق
يف �أحايني �أخرى ،ومع بداية الألفية الثالثة ،كان القائد ب�شار
الأ�سد ،الذي ا�ستمر يف اخلط نف�سه ،والنهج القومي �إياه ،وا�ستمرت
�سورية يف تبنيها لنهج املقاومة للعدو ،يف ظل تراجع الأنظمة
العربية الر�سمية ،وا�ستطاعت �أن تلحق الهزمية بالعدو ال�صهيوين
و�أ�سياده غري مرة� ،إىل �أن جاء ما �س ّموه «بالربيع العربي» وكانت
هذه احلرب الكونية غري امل�سبوقة على هذا القطر ،ال ل�شيء �إال

لأنه يقف حجر عرثة يف مواجهة �أعداء الأمة يف اخلارج والداخل،
وظن الغرب والرجعية العربية� ،أن �سورية كغريها� ،ستنهار كما
ح�صل لتون�س وم�صر وليبيا واليمن...الخ �إال �أن هذا القطر الذي
ي�شكل القلب من �أمته العربية� ،صمد ب�شعبه وجي�شه العقائدي
وقيادته ال�شجاعة ،ولقّن �أ�صحاب املخططات ،ومراكز الأبحاث
درو�س ًا بليغة� ،سيحتاجون �إىل زمن ال ب�أ�س به ليتعرفوا �إىل �سر هذا
ال�صمود ،وكان �أخري ًا ولي�س �آخر ًا عدوانهم الثالثي ،قبل �أيام الذي
يذكرنا بالعدوان الثالثي على م�صر العربية قبل �أكرث من �ستة
عقود ،ظن ًا منهم �أنهم �سيحققون �أهدافهم� ،إال �أنهم ف�شلوا ف�ش ًال
ذريع ًا ،على العك�س متام ًا ،فقد عزز �صمود هذا ال�شعب ،ومل يزده �إال
�صالبة ومنعة كما قال ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد ،حمقق ًا انت�صار ًا
قل ّما يتحقق على ال�ساحة الدولية� ،إذ ت�صدّ ت الدفاعات اجلوية
جلي�شنا العربي ال�سوري ،ل�صواريخ العدوان املجنحة ،والقادمة بكل
�أ�سف من قواعد �أمريكية وبريطانية وفرن�سية على �أر�ض العروبة،
يف ال�سعودية وقطر وغريها ،وم�ستخدمني �أجواء لبنان ال�شقيق،
وا�ستطاعت الدفاعات �إ�سقاط معظم هذه ال�صواريخ ،ونزل ال�شعب
مع �ساعات بدء العدوان �إىل �شوارع دم�شق يهتف للجي�ش وقائده،
وعلى مر�أى وم�سمع العامل ب�أ�سره ،متحدي ًا املعتدين وطائراتهم
وقاذفاتهم ،وما ي�شهده ال�شارع العربي بل على امل�ستوى العاملي ،يف
قلب �أوروب����ا ،ويف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة نف�سها ،ت�شهد
املظاهرات و�أمام البيت الأبي�ض احتجاج ًا على هذا العدوان الآثم،
معلنني تعاطفهم مع �سورية و قائدها الرئي�س ب�شار الأ�سد وما
�أبداه من �شجاعة نادرة ،يتحدى فيها هذه القوى العظمى ،وال ي�أبه
لتهديداتهم و�أ�ساطيلهم ،بل ويلحق بهم �شر الهزائم ،ف�شارعنا
العربي يتعاطف مع قطرنا ويزداد حقد ًا على �أنظمته املتواطئة،
ويا للعار عندما يقف هذا النظام �أو ذاك م�ؤيد ًا هذه ال�ضربات
املجرمة ،ويا للعار �أي�ض ًا �أن جامعة هذه الأنظمة العربية ،التي
يتوافق انعقادها بعد �ساعات من العدوان ،فال جتر�ؤ على �إدانته،
لأن معظمها متورط يف الت�آمر مع الغرب �ضد الأم��ة العربية،
ويتلطون خلف القد�س ،والقد�س منهم ب��راء ،فالذي يعمل على
حترير القد�س اليذهب �إىل التطبيع مع حمتليها؟؟ هذا العدوان
الذي ا�ستند �إىل حجج واهية ومفربكة� ،أال وهي االتهام با�ستخدام
ال�سالح الكيماوي ،وهم يعرفون قبل غريهم �أنها �أكذوبة وغري
�صحيحة ،وه��م الذين �شحنوا ه��ذه الأ�سلحة ،وه��ي بريطانية،
�أنتجت يف بورتون داون يف �سالز بوري ،وقد عرث اجلي�ش العربي
ال�سوري على ه��ذه ال�شحنات ،ولكن االنت�صار على ع�صاباتهم
الإرهابية املتواجدة يف �أك�ثر من مكان يف �سورية ،وخا�صة يف
الغوطة ال�شرقية التي كانوا يحلمون يف �أنها �ستهدد العا�صمة يف
حلظة من اللحظات!! �إذ فقدوا �صوابهم ،ومل يكن مبقدورهم
ت�أجيل اعتدائهم ل�ساعات ،لتبد�أ جلنة التق�صي من منظمة حظر
الأ�سلحة الكيميائية عملها ،ون�سي ه�ؤالء �أنهم دمروا العراق ،دون
قرار من جمل�س الأمن ،متذرعني يف حجة �أ�سلحة الدمار ال�شامل؟؟
وعادوا �أنف�سهم كولن باول وطوين بلري وغريهم ،ليقولوا� :إنه مت
ت�ضليلهم من خالل تقارير ا�ستخباراتية ،ولكن مالذي يفيد العراق
حل به ما ّ
و�أهله ،بعد �أن ّ
حل؟وها نحن نقول له�ؤالء :الظروف
اختلفت ،ف�سورية اليوم لي�ست العراق يف وقت غزوكم له ،ف�سورية
قوية بقائدها ال�شجاع ،وبجي�شها العقائدي ،وب�شعبها ال�صامد،
وبحلفائها الأوفياء يف رو�سيا االحتادية واجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية وتيار املقاومة ،وكل �شرفاء الأمة العربية على امتداد
�ساحة وطننا العربي الكبري ،وما ر�سالة عبد احلكيم جمال عبد
النا�صر التي وجهها �إىل الرئي�س البطل ب�شار الأ�سد والتي يقول
فيها :هنا دم�شق من القاهرة مذكر ًا مبا �أعلنته �سورية يف العدوان
الثالثي على م�صر :هنا القاهرة من دم�شق� ،إال دليل �ساطع على
التفاف اجلماهري العربية حول قائد ال�صمود ،وكذلك �أح��رار
العامل يف جهاته الأربع ،وما �صدر عن ه�ؤالء يف �إدانتهم للعدوان
وا�ستنكاره ،و�إعالنهم الوقوف �إىل جانب هذا القطر الذي يدافع
عن �سيادته وعزته وكرامته ،وي�شري �إىل جرائم هذا العدوان،
ودوله التي تت�شدق بالدميقراطية وحقوق الإن�سان وال�شرعية
الدولية ،وهي تفعل نقي�ض ذلك� ،إذ ت�ضرب عر�ض احلائط ،ميثاق
الأمم املتحدة وتعتدي على �سيادة ال���دول ،وتدعم الإره���اب،
وتهيمن على الأنظمة املوالية لها ،تبتزها وتنهب ثرواتها ،بحجة
دعمها وحمايتها؟؟ ولكن التاريخ البعيد والقريب ي�شهد على عدم
وفاء هذه القوى ،والتفريط ب�أ�صدقائها وا�ستبدالهم بعد �أن ينتهي
دورهم ،ومبا يخدم م�صاحلهم ومنفعتهم ،وكيف بنا الآن مع رئي�س
فريد غريب وعجيب للواليات املتحدة الأمريكية ،وعالقته مع
دول اخلليج ،وزيارته �إىل ال�سعودية ملدة ثمان و�أربعني �ساعة ،
واملبالغ الطائلة التي عاد فيها �إىل والياته املتحدة؟ فهذا رئي�س
الدولة الأقوى؟؟الواليات املتحدة الأمريكية؟؟ الرئي�س التاجر
الذي يحول جي�شه �إىل مافيا ،ت�شن احلروب ومتار�س القتل ،مقابل
امل��ال ،وتنفيذ ًا ملا يخططه الإنكليز ،ومب�شاركة فرن�سية تائهة،
تبحث عن دور ول��و ك��ان عرب �إجرامها وبتبعية مذلة للهيمنة
الأمريكية� ،ضاربة عر�ض احلائط ،ما�سعت �إليه فرن�سا الديغولية،
لأن تكون ذات ر�أي وح�ضور ،ولي�ست ذي ًال �أو تابع ًا.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

ني�سان 2018
 ..يعود ني�سان كل عام..
ٌ
ٌ
خمتلف جداً .و�إنْ كان لنا موعد ًا
خمتلف،
وني�سان هذا العام
دائم ًا يف ال�سابع ع�شر منه لالحتفال بعيد اال�ستقالل ،وجالء
امل�ستعمر البغي�ض ،وزيارة �أ�ضرحة ال�شهداء ،و�إحياء ذكرى رجال
اال�ستقالل واجل�لاء ،فهذا الني�سان �أ�ضاف جالء جديداً ،ومعنى
و�سجل ن�صر ًا كبرياً..
جديداً ،وزه��و ًا جديداً ،وفرح ًا جديداً.
ّ
بتحرير الغوطة ال�شرقية ..وعودة مدينة دوما �إىل �أمها دم�شق..
ولأنه ي�صعب على الغرب الإمربيايل والتابعني له� ،أن ي�شهدوا
هذا الن�صر ..وي�صعب على الغرب الإمربيايل هذا والتابعني له
�أن يروا �إىل ا�ست�سالم املرتزقة ،واملارقني ،والإرهابيني وامل�ضللني
مم��ن :دربتهم ،و�سلّحتهم ،ومولتهم ،وحر�ضتهم ،ودفعتهم �إىل
الإجرام ،وانتهاك احلرمات ،وا�ستباحة الأر�ض ،والعر�ض ،وقتل
الأبرياء و�سبي الن�ساء ..وبعد �أن ُمني م�شروعهم بالذل واخلذالن،
ورفعوا راية اال�ست�سالم ،قام الغرب الإمربيايل بالعدوان الثالثي
على �سورية..
�أجل!
هذا الني�سان خمتلف..
فالرجعية العربية ال ت�ستطيع �أن ترى �أن احلق انت�صر يف �سورية
وزهق الباطل ..الرجعية العربية ال تريد �أن ت�ستقر �سورية ويعود
الأمن والأمان �إىل ربوعها..
الإمربيالية املتمثلة ب�أمريكا ،وبريطانيا ،وفرن�سا .ال ت�ستطيع
�أن ُتقّر وتعرتف بهزمية م�شروعها بعد �سبع �سنوات ونيف من حرب
غري م�سبوقة على كامل اجلغرافيا ال�سورية ،فقامت بهذا العدوان..
لكن..
خ�سئتم �أنتم وعدوانكم..
وال�شعب ال�سوري ال��ذي �صرب و�صمد وق���اوم وق���دّ م ال�شهداء
على مدى �سبع �سنوات� ،أي ما يعادل احلربني العامليتني الأوىل
والثانية ،لن يرهبه عدوانكم ،ولن تخيفه �صواريخكم ،وال يخ�شى
بوارجكم..
لقد وقف ال�شرفاء يف عوا�صم العامل ومدنه وقفة ت�ضامن مع
ال�شعب ال�سوري ال�صامد ،و�أدان العامل املتمدن احلر ،احلر احلقيقي
هذا العدوان ،وانك�شفت كل من �أمريكا ،وبريطانيا ،وفرن�سا� ،أمام
�شعوبها ،و�سقطت ورق��ة التوت ال�صفراء ،املهرتئة التي تغطي
عورات هذه احلكومات العدوانية الإمربيالية ،ولكن الذي انهزم يف
فيتنام ويف كل مكان ،ال يهمه �إن انك�شف �أمره يف هذا العدوان اللئيم
على ال�شعب ال�سوري ،الذي ازداد �إ�صرار ًا على التحدي ،و�إ�صرار ًا
على املواجهة ،و�إ�صرار ًا على املقاومة..
ف��ب�ين اخل�����ش��وع واخل�����ض��وع واخل��ن��وع ق��ا���س��م م�����ش�ترك ي��درك��ه
ال�سوريون..
حرفوا
�أما اخلا�شعون ،ف�إن اهلل بريء منهم ومن خ�شوعهم ،لأنهم ّ
ال�صالة ،والعبادة ،واجل��ه��اد ،وخالفوا اهلل ور�سوله ،وارتكبوا
املوبقات ال�شنيعة.
و�أم��ا الذين ميار�سون اخل�ضوع كل اخل�ضوع للإمربيالية فلنيقب�ضوا يف النهاية �إال على النيرّ الذي على رقابهم و�أما اخلانعون
من العرب والعربان يف كل مكان والذين يلعقون الب�سطار الأمريكي،
فغري طعم الب�سطار لن يبقى حتت �أ�ضرا�سهم.
وكما كانت �سورية منارة �شاهقة
�ستبقى �سورية منارة العرب
وكل عام و�أنتم بخري
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الجالء
في عيون الراهن ال�سوري..

• د .تركي �صقر
لي�س ثمة ذكرى �أثرية على قلبي وعزيزة
على ف���ؤادي كذكرى اجلالء فقد �صارت
�سنني عمري مماثلة ل�سنني عمر اجلالء
وعا�ش والدي رحمه اهلل طوال حياته
وهو يحدثني عن معارك ووقائع ثورة
ال�شيخ �صالح العلي �ضد الفرن�سيني التي
كان قريبا منها وخا�ض مع قائد الثورة
ال�سورية ال��ك�برى يف بع�ضها وه��و يف ريعان
ال�صبا ،وازددت حبا وتعلقا بهذه الثورة
وقائدها عندما قر�أت الكثري عنها وخا�صة ما
وثقه �صديقي الغايل طيب اهلل ثراه الأ�ستاذ
الكاتب الكبري عبد اللطيف يون�س يف كتابه
التاريخي ث��ورة ال�شيخ �صالح العلي وكذلك
رواية الراية الثالثة للكاتب ال�سوري عبد
الرحمن ر�أف��ت البا�شا املتميز التي ر�صدت
بع�ض معاركها ب�أ�سلوب روائي ممتع وال�سيما
معركة وادي ورور يف مدخل مدينة ال�شيخ
بدر البطلة يف جبال طرطو�س حيث �أطلقت
ه��ذه املعركة يف  ١٩١٩/٦/١٥الر�صا�صة
الأوىل على املحتل الفرن�سي يف �سورية
�إيذانا مب�سرية كفاح عنيد امتدت نحو خم�س
وع�شرين �سنة دون �أن تعرف امللل �أو الكلل.
مل تكن ثورة ال�شيخ �صالح العلي �صاحبة
الف�ضل يف �إطالق �أول ر�صا�صة على اجلي�ش
الفرن�سي ومل يكن قائدها �أول من �أعطى
�إ���ش��ارة البدء مبقاومة االح��ت�لال يف عموم
الأر������ض ال�����س��وري��ة و�إمن����ا ك���ان م��ن �أوائ���ل
الراف�ضني للتق�سيم الذي عر�ضه الفرن�سيون
�آن��ذاك وزرع البذور الأوىل لوحدة وطنية
�سورية عندما ب���ادر باالت�صال باملنا�ضل
�إب��راه��ي��م هنانو ق��ائ��د ال��ث��ورة ال���ذي �أم��ده
بالدعم وعمل على توحيد كفاح ال�شمال
ال�سوري مع ال�ساحل واجلبال الغربية ثم
�أكمل ذلك بلقاء البطل يو�سف العظمة يف
منطقة م�صياف وبنى �شبكة من العالقات
مع الثوار يف جبل العرب وبالأخ�ص �سلطان
با�شا الأط��ر���ش وث���وار حماة ال��ذي��ن كانوا
عونا له و�أ�س�س هذا اجلهد لوحدة الكفاح
ال�سوري ووح��دة البندقية ال�سورية التي
�أنتجت �أ�صلب وحدة وطنية �سورية معمدة
ب��ال��دم كانت ال�سالح الأم�����ض��ى يف مقاومة
�أعتى م�شاريع التق�سيم والتجزئة والركوع
والقوة الأمنع يف ك�سر �أ�شر�س حرب �إرهابية
تكفريية ك��ون��ي��ة ط���وال ال�����س��ن��وات ال�سبع
املا�ضية.
وب�ين الأم�����س وال��ي��وم ي��رى ال�سوريون �أن
اجل�ل�اء ب��ع��د اث��ن��ت�ين و�سبعني �سنة م�ضت
�أعطاهم زخما وجدانيا عاليا يف احلر�ص على
وحدة تراب وطنهم و�أن معركتهم يف الق�ضاء
على الإره���اب والإره��اب��ي�ين ام��ت��داد ملعارك
اجلالء و�أن درو�سه ما زالت باقية يف �أذهان
ك��ل ���س��وري ،وي��ت��ذك��رون �أن مدر�سة اجل�لاء
ر�سخت �أ�سا�سات متينة للوحدة الوطنية،
ويتذكرون فوق هذا وذاك وهو الأه��م �أنه
ي��وم هب ال�سوريون جميع ًا لن�صرة بلدهم
�آنذاك مل يكن يف بال �أحد منهم �أن ي�س�أل عن
طائفة �أو دين �أو مذهب �أو انتماء مهما �صغر
�أو كرب ،ويومها كان ال�سوريون جميع ًا �صف ًا
واح��د ًا ويف خندق واح��د ،ملواجهة جربوت
اال�ستعمار فوحدوا قواهم ور�صوا ال�صفوف
و�شدوا العزمية وكان قرارهم الوحيد �أن ال
مكان للم�ستعمر على هذه الأر�ض الطاهرة،
فكان لهم ما �أرادوا ،وحققوا ن�صر ًا تاريخي ًا

ُ�سجل ب�أحرف من نور.
ع��ي��ون ال�����س��وري�ين يف ي��وم اجل�ل�اء الأغ��ر
�شاخ�صة �إىل ان��ت�����ص��ارات �أب��ط��ال جي�شنا
املتوا�صلة يف ال��غ��وط��ة ال�شرقية وغريها
وب�أمل كبري لطي �صفحة احل��رب الوح�شية
املفرو�ضة عليهم منذ �سبع ���س��ن��وات ،وهم
رغ��م الغيوم الداكنة وواق���ع احل��ال املرير
ال��ذي خلفته احل��رب العدوانية التكفريية
يتذكرون �صفحات جميلة وبطولية ونا�صعة
يف تاريخهم وبقدر ما تثري هذه ال�صفحات
وكلمة اجل�ل�اء بحد ذات��ه��ا م��ن ع���ودة �إىل
ما�ض ،ف�إنها تذكر كل �سوري �أينما كان
حنني ٍ
با�ستقالل �سورية ،وخروج القوات الأجنبية
من �آخ��ر �شرب وتذكر ب�أمر جوهري وعميق
وغاية يف الأهمية �أن هذا املنجز الوطني
العظيم قد �ساهم فيه �أبناء الوطن ال�سوري
جميعهم دون ا�ستثناء  ،بغ�ض النظر عن
اخ��ت�لاف معتقداتهم الدينية والطائفية
وال�سيا�سية وال��ف��ك��ري��ة� ،أو انتماءاتهم
العرقية� ،أو �شرائحهم االجتماعية .
نقول ماذا ي�ستذكر ال�سوريون يف ظل تقاطع
احل��راب احل��اق��دة ف��وق وطنهم اليوم وطن
اجل�لاء الأول واال�ستقالل الأول يف البالد
العربية �إنهم يتذكرون �أنهم كانوا بب�ساطة
�سوريني ي�صنعون وطن ًا ،و�ضعوا �أيديهم ب�أيدي
بع�ض و�صنعوا اجل�ل�اء وط���ردوا امل�ستعمر
الفرن�سي من �أر�ضهم ون�سفوا كل م�شاريع
التق�سيم املناطقي �أو املذهبي التي خرج بها
عليهم ذلك امل�ستعمر اللئيم ،الذي عمل على
ا�ستهداف وحدتهم التي هي م�صدر قوتهم
وجوهر انتمائهم ،وهكذا كان �شعار الثورة
ال�سورية الكربى الذي �أعلنه للملأ قائدها
الزعيم الوطني �سلطان با�شا الأط��ر���ش:
«الدين هلل ،والوطن للجميع « فوقف رجال
جبل العرب و�سهل ح��وران جنب ًا �إىل جنب
م��ع �إخ��وان��ه��م رج���ال غ��وط��ة دم�شق وجبال
حارم وه�ضبة حلب ،و�أبناء ال�ساحل ال�سوري
مع رج��ال حماة وحم�ص و�سهوب اجلزيرة
ال�سورية لي�شكلوا بجمعهم وبكل ّيتهم هذا
الوطن العظيم �ســـــــــورية وطن الأبجدية
الأوىل وقلب العامل احل�ضاري وقلب العروبة
الناب�ض.
لقد اتخذت كلمة اجلالء معنى عميقا يف
عقل كل مواطن �سوري ،ومن الالفت �أن هذا
التعبري قد اخت�ص عيد ميالد �سورية امل�ستقلة
من دون ال��دول الأخ��رى وق��د كانت �سورية
�سباقة يف نيل اال�ستقالل ال�سيا�سي على
م�ستوى الوطن العربي وهذا ما حفز ن�ضال
اجلماهري العربية التي توالت انت�صاراتها
على قوى اال�ستعمار لإجناز ا�ستقاللها.
و�أم��ا ذك��رى اجل�لاء ف�ستبقى ع�صية على
الن�سيان وخالدة خلود هذه الأر�ض و�ستبقى
مدر�سة للأجيال تعلمهم العنفوان والإب��اء
ومواجهة التحديات مهما عظمت يف �سبيل
�أن تبقى �سورية ار���ض العز واملجد موحدة
وع�����ص��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ج��زئ��ة وال��ت��ق�����س��ي��م ول��ن
ت�ستطيع احلرب العدوانية الإرهابية مهما
ا�ستعرت على ال�شعب ال�سوري �أن تك�سر �إرادته
�أو ت�ضعف من �صالبته �أو ت�سلبه روح اجلالء
التي كانت و�ستظل عا�صم ال�سوريني يف وجه
الفتنة العمياء الرامية لتمزيق وحدته
الوطنية.

قضايا وآراء

أ�صلك يابنة التاريخ
عودي ل ِ
•د.غالب خاليلي
ٌ
تتخرج يف ق�سم الأدب
م�سرحية هزل ّية �أ ّدتْ��ه��ا �شابة �سورية
ّ
ً
الإجنليزي يف جامعة ه��ارف��ارد ع��ام  ،2014متحدثة �أم��ام
وال�سخط على وطنها
جمل�س اجلامعة ،ومثري ًة ال�ضحك والتهكّم ّ
الأ�صلي.
ً
وقبل تو�ضيح ما قالته� ،أ�شهد �أنّ عند الآن�سة (�س) م�سحة من
الوطني ،و�أنها برعت يف الأداء
جمال لطيف ،لكن بغري الروح
ّ
بلكنة متقنة ،يحر�ص عليها �أمثالها ،فنالت (كما بدا
والإلقاء،
ٍ
ظاهري ًا) �إعجاب جمل�س (�أ�ساطني) اجلامعة ،وكذا �إعجاب احل�ضور
واملتخرجني (�ستة الآالف) ،الذين قالت عنهم� :إنهم ث��وار (!)
ّ
�سيغيرّ ون العامل بالعقل واحلكمة ،ولي�س بالع�ضالت والقوة (!).
ٌ
�ستلبة ثقافي ًا حتلم ،ومن حقّها و�أمثالها احللم دون �أن
هي �شابة ُم
ي�صاد َر �أحدٌ �أحالمهن ،مثلما ي�صادر الغرب �أحالمنا ،لكن من حقنا
�أي�ض ًا �أن ن�ضيء عتمة الطريقّ .
ولعل �س ال تدري -واهلل �أعلم� -أن �أمريكا هي معقل الق ّوة بكل معانيها،
حتى املغرقة يف ال�سوداوية� ،إذ �إنها الدولة الأكرث عنف ًا يف العامل ،والتي خا�ضت �أكرب عدد من احلروب
ال�شر�سة منذ ت�أ�سي�سها على رفات مئة وع�شرين مليون ًا من الهنود احلمر ،منذ نحو ثالثمئة عام .كانوا
يتكرر الدفع،
وق َتها يك ِّومون ر�ؤو�س ال�ضحايا يف �أهرامات ،ويدفعون دوالر ًا لكل من ي�أتي بر�أ�س حتى ال ّ
وتع ّهدت الأوبئة املن�شورة عمد ًا بالباقني.
ابتد�أت ال�شابة حديثها بلهجة تهكّمية فقالت :يف موطني ،يوم كنتُ يف ال�سابعة� ،أركب (التك�سي) و�أخي
اجلب
ال�صغري ،كان �أهلنا يقولون لنا� :ش�ش�ش�ش�ش ،فلكل احليطان �آذان قد تودي مبن يتف ّوه
ٍ
بكلمة يف غيابة ّ
فخرها مبوطنها اجلديد.
والن�سيان .هذا خمت�صر ما قالته يف ت�سع دقائق ،ومل َ
تن�س �أن تبدي َ
ثوب لب�ستْ  ،م�سكينة جد ًا ،و�إن كانت تعدّ نف�سها حمظوظة ،فهي ما
هذه ال�سورية �إىل يوم الدينّ � ،أي ٍ
زالت ً
فتية حتى تدرك �سوء ما فعلته ،ويفعله �أمثالها ،فح�س ُبها �أنها در�ست يف جامعة �شهرية تك ّلف �أموا ًال
طائلة� ،سواء �أدفع �أهلها املال �أم تب ّنتْها اجلامعة لأ�سباب يع�سر عليها فهمها ،ما مل تكن قد ر�ضعت حليباً
َ
وطني ًا .هي ال تدري بالت�أكيد (ورمبا تدري) �أنها لو تك ّلمت بخطاب معاك�س ،ملا �أعطاها �أحدٌ
فر�صة
طيف
ٍ
ال�شريرات الالتي يجب قمعهن.
للكالم ،بل ُ�سحبت عنو ًة من القاعةُ ،
وعدّ ت من ّ
خريجة الأدب الإجنليزي ،ب�أهم كاتب �أمريكي �ساخر ا�سمه مارك توين .هذا الكاتب الذي
مل ت�سمع ّ
لب�س ا�سم ًا غري ا�سمه الأ�صلي (وهو �صمويل كليمن�س) ،كان من �أوائل الذين زاروا بالد ال�شام وم�صر مبتعثاً
حاج ًا) �أمريكي ًا ،عام 1867م ،وكتب كتاب ًا مليئ ًا بال�سخرية ال�سوداء عن العرب عنوانه «الأبرياء
(�أو ّ
خ��ارج الوطن»� ،أو «تقدّ م احلجاج اجلدد»’The Innocent Abroad, or New Pilgrims
 Progressومما جاء فيه�« :إن امل�سلمني �شعب ،بطبيعته وثقافته ،قذ ٌر وهمجي وجاهل ومتخ ّلف ،ي�ؤمن
باخلرافات».
ال ب�أ�س ،فمارك توين مات منذ زمن طويل ( ،)1910كانت فيه ال�شابة و�أمها وجدتها يف الأرحام،
ولكن� :أمل ت�سمع بال�سيد برنار لوي�س الذي ما زال حي ًا؟
لوي�س ابن �أ�سرة يهودية ولد يف لندن عام  .1916تع ّلم اللغات ال�شرقية ،وتخ َّرج يف جامعة لندن
 ،1936ثم خدم يف اجلي�ش الربيطاين  ،1940و�أعري �إىل وزارة اخلارجية ،وبعد احلرب العاملية الثانية
ُعني �أ�ستاذ ًا لكر�سي جديد يف ال�شرق الأدنى والأو�سط ،ثم انتقل �إىل �أمريكا حما�ضر ًا بجامعة برن�ستون
وكورنيل يف ال�سبعينات ،فح�صل على اجلن�سية �سنة  .1982ولوي�س هو �صاحب �أخطر م�شروع لتفتيت
العامل العربي والإ�سالمي من باك�ستان �إىل املغرب ،ن�شرته جملة وزارة الدفاع الأمريكية ،وقد كتب
عن ِّ
كل ما ي�سيء للتاريخ الإ�سالمي ،و�أ ّيد احلمالت ال�صليبية ،ر ّد ًا على الهجوم الإ�سالمي ،وبني �أنه من
ال�سخف االعتذار عنها� .صاغ لوي�س للمحافظني اجلدد يف �إدارة بو�ش االبن ا�سرتاتيجيتهم يف العداء
ال�شديد للإ�سالم ،و�شارك يف و�ضع ا�سرتاتيجية الغزو الأمريكي للعراق؛ وكان مع بو�ش وت�شيني املختفيني
ربراته و�أهدافه التي �ض َّمنها يف مقوالت
�إثر ارتطام الطائرة باملركز االقت�صادي العاملي ،وابتدع للغزو م ّ
«�صراع احل�ضارات» و»الإره��اب الإ�سالمي» .ويف مقابلة �أجرتها معه وكالة الإعالم يف 2005/5/20
قال�« :إن العرب وامل�سلمني قوم فا�سدون مف�سدون فو�ضويون ،و�إذا ُت ِركوا لأنف�سهم ف�سوف يفاجئون العامل
املتح�ضر مبوجات ب�شرية �إرهابية تد ِّمر احل�ضارات ،ولذلك ف�إن َّ
ّ
احلل ال�سليم هو �إعادة احتاللهم� .إنه من
ال�ضروري �إعادة تق�سيم الأقطار العربية والإ�سالمية �إىل وحدات ع�شائرية وطائفية ،وال داعي ملراعاة
خواطرهم �أو الت�أثر بانفعاالتهم ،وال مانع عند �إعادة احتاللهم �أن تكون مهمتنا املعلنة هي تدريب �شعوب
املنطقة على احلياة الدميقراطية».
ً
خمل�صة
بك �أن تكوين �سفري ًة
عليك �أو ًال ،قبل �أن ُت�ضحكيهم علينا ،وكان الأَوىل ِ
ه�ؤالء هم من �أ�ضحك ِتهم ِ
لوطنك ،ت�شرحني للغرباء التائهني مثلك �آالم بالدك .كان �سي�سهل عليك معرفة �أ�سرار تلك الآالم لو �أنك
قر�أت الكتب الكثرية املتو ّفرة حولك ،بد ًال من �أن تتابعي الأفالم املز ّورة على اليوتيوب ،وعلى املحطات
التي تلوي عنق احلقيقة .وكان ميكنك �أن تعريف مظامل اجلزء الغايل من ال�شام (�أي فل�سطني) ود ُمه ما
زال ُيراق حتى اليوم منذ �سبعة عقود.
ً
ومعرفة
آمنت به ،لأنه �أكرث قراء ًة
هل ت�ساءلت بينك وبني نف�سك �إن كان �أحدٌ من احل�ضور ال ي�ؤمن مبا � ِ
ً
وجتربة منك ،ماذا �سيكون تفكريه نحوك؟ وهل خطر على بالك وجو ُد �أنا�س يفكّرون مثلما فكّر نابليون
مبن ي�ساعدون �أعداءهم للنيل من �أوطانهم؟ نعم ،لي�س لهم �سوى االزدراء.
�إن املرء ال يبقى على حاله �أبد الدهر ،ولهذا ميكن �أن تغيرّ ي ر�أيك حينما تفتحني عينيك وترين
�آالم �شعبك احلقيقية ،وتقرئني ما تو ّفره مكتبة جامعتك من كتب غري تلك امل�سمومة .وكل رجائي الآن
ً
ممثلة هوليودية ،فلهوليوود ما لها من ال�سخرية من �شعوبنا و�شعوذتها
هو �أال يغريك �أحد كي ت�صبحي
و�شيطنتها.
َ
بريبة يف �أح�سن الأحوال) ،م�سلمني
�سا�سة الغرب ينظرون �إلينا باحتقار �شديد (�أو
ع ّلمتنا احلياة �أن
ٍ
فخره ب�أنه من هذا القُطر �أو من ذاك ،وال
وم�سيحيني على قدر امل�ساواة ،ومن �أي ُق ٍ
طر كنا ،وال ينفع �أي ًا منا ُ
ً
�سخرية وتندّ ٍر عندهم.
أ�ضحوكة ومثار
لب�سه لبا�س الغرباء ،لي�صبح �
ٍ
تغي ُ
ريه جلدَ ه� ،أو ُ
عربية � ً
ً
َ
أ�صيلةَ ،
ولهذا �أرى �أنه ال ُ
وابنة �آالف الأعوام
ابنة �أقد ِم مدنِ الأر�ض،
بك �سوى �أن تعودي
يليق ِ
التاريخ املجيد.
من
ِ

زوايا
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ُ
جماليات ال�سرد في رواية
ُّ
ي�ستحق االنتظار) ل ُنهاد �أحمد
( َلي ُل َك

• مريفت علي

ُّ
ي�ستحق
يف مولودها ال��روائ��ي ال��ث��اين (لي ُل َك
االنتظار) ال�صادر عن دار (الوليد) يف (م�صر)،
ت�ؤكد الروائية (نهاد �أح��م��د) احل�ضو َر الواثق
للرواية العربية يف املجتمع ،وقدر َتها التناف�سية
على ترجمة املواجد والطبائع وف�ضح ال�سرائر
وال��ك��وام��ن واخ��ت�لاج��ات ال��ن��ف�����س ال��ب�����ش��ري��ة يف
ا�صطراعاتها وتعا ُلقاتها مع حتديات احلياة ،وتعزز
مكانة هذا اجلن�س الأدبي وقواعد ِه الفنية الرا�سخة
التي ترجع �إىل عهد قريب حني تع َّر َف العرب �إىل
الرواية مع بدء القرن الع�شرين بفعل حركة الرتجمة
للق�ص�ص ولأمهات الروايات العاملية من ال�شرق والغرب.
ُّ
ي�ستحق االنتظار) رواية رومان�سية عاطفية تعزف على وتر العالقات
(لي ُل َك
ال�شائكة مع الآخر ،وما يرتب�ص بها من عقد وعرقالت هي باملح�صلة وليدة مفاهيم
اجتماعية عاجزة ،وموروث ُعريف قا�صر عن مواكبة تطلعات النا�س و�أمانيهم يف
تح للفرد
ع�صر املدنية الراحمة ،و�سباقها امل�سعور مع التطور والتحديث� .سباق مل ُي ْ
وال للمجتمع العربي النامي �أن يلتقط �أنفا�سه .و�أن يكا�شف ذاته فيما اعرتاها من
َخبل املباغتة ،وبالهة ال�صدمة ،وقد مكثت لقرون وقرون رهينة خواء العقم،
وبالدة اجللو�س على قارعة االنتظار ،دون االتيان حتى (بر ّد فعل) على (فعل
احل�ضارة) ،دون �إب��داء التحفظ �أو ت�سجيل موقف من طي�ش املدنية املعا�صرة
واكت�ساحها ال َّن ِزق ُ
لطم�أنينة احلياة وهدوئها.
ً
ً
ُّ
وجز ًا كا�شف ًا ،فتُعنونهُ
م
ا
مو�سيقي
ال
ا�ستهال
إبداعي
ل
ا
م�شروعها
ت�ستهل الكاتبة
ُ ِ
بعبارة تليق بق�صيدة حب ،هي باملح�صلة ُع�صارة العمل و ُزبدته ،وتتالعب بعنا�صر
�سردها ومبقوماته فرتتقي به �إىل م�ستوى تركيبي وحتليلي ت�أملي ،قلما ن�صادفه
يف روايات اليوم التي تعاين ما تعانيه من فجوات ال�سطحية والت�سرع امل�شهودين.
وتتجلى ال��ف��ذاذة يف رواي��ة (نهاد) يف تفكيك ُعن�صري الزمان واملكان و�إع��ادة
مموهة مخُ اتلة ،وي�أتي ال�سرد م�شفوع ًا بعمق احلوار
�صهرهما وت�صديرهما ب�صيغة ّ
الذاتي واملكا�شفة واملحاكمة الفردية واجلمعية� .إذ تقفز الكاتبة بعواطفها
ومبُده�شات �أفكارها بني الأزمنة والأمكنة وال�شخ�صيات والوقائع قفز ًا مباغت ًا
متعمد ًا مثري ًا للجدل ،ليحط بها وبنا الرحال يف �أفق زماين ومكاين ووقائعي حما ٍذ
ل�سابقه يف ال�سريورة والت�أ ُّزم ،من دون تقدمي اعتذار �أو ت�سويغ للتالعب مبكونات
ال�سرد وبخلطته اجلاهزة املتوارثة عن الروائيني الكال�سيكيني .وهنا مكمن
الده�شة واالنبهار يف الرواية...جتريب مذاق جديد و ُنكهة مبتكرة لقالب احللوى
ّ
رب قرنني من الزمان !!
اململ واملعروف ع َ
مثال ذلك :الإيهام والت�ضليل املتعمد الذي يقع �ضحيته القارئ �إذ يرتاءى له
�أنه �أم�سك بتالبيب بط َل ْي الق�صة الأ�سا�سيني (نينار) و(داوود).....ليغادرهُ ما
بُعيد الربع الأول من الرواية �أو � ّ
تلوب
أقل �إىل ال�شخ�صيات املحورية الأوىل التي ُ
الأحداث حولها وبها لوبَان ًا م�صريي ًا فاجع ًا م�أ�ساوي ًا حين ًا (والدا �سارة� ،أختها)...
و ُمطم ِئن ًا ُمر�ضي ًا تار ًة (�سارة ود َّيار)( ...نينار وداود يف نهاية الرواية).
ُ
وتتغربل
ربها املواقف واملبادئ والقيم،
كما متر الرواية يف ( َفالتر) تت�ص َّفى ع َ
احلرب ال�سورية و�سب ِع ال�سنوات العجاف
الت�شوهات يف م�صفاة الوطنية احل َّقة ،عرب
ِ
التي ُّ
تف�ض بكارة الن�سيج االجتماعي املهلهل وتطعنهُ يف عفّته ،فيقف والد (�سارة)
يف �صف ال�شرفاء املُوالني للوطن ،ويقف رفاق الطريق واملهنة والتنظري ال�سيا�سي
والعقائدي يف �صف ِّ
جتار الدم ال�سوري وبائعي الكرامة الوطنية.
و�أعرتف ب�أنني كنتُ �س�ألوم الكاتبة على جتاهل الأزمة ال�سورية وم�شهدياتها
ُ
أ�ستعر�ض ثالثة �أرباع الرواية من دون �أن �أجد لها �أثر ًا �أو �أُم�سك منها
الفاجعة و�أنا �
خ�صت الربع الأخري من روايتها لتعقب االختناقات يف
التي
الكاتبة
بطرف .لكنَّ
َّ
رفعتْ
العتب حني تن َّبهت �إىل حرارة اللحظة التاريخية
امل�شهد ال�سوري الدموي،
و�إىل �إحلاحها الثقيل ،فر�صدت الأزمة ال�سيا�سية يف جوهرها و�شكلها ر�صد ًا عميق ًا
غ َري مبا�شر ،ويكفي القول ب�أنها كانت من الرباعة والالمبا�شرة يف تناولها ملو�ضوعة
احل��رب (اخل��ط��ف واملطالبة بالفدية) (الف�صام النف�سي واالزدواج��ي��ة عند
املخطوف) بحيث تركت (الباب الفني) و(النافذة الداللية) للحدَ ث ( ُمواربني).
�سمح لتيار اخليال اخلا�ص عند القارئ �أن
فلم تفتحهما بالكامل ومل تغلقها كلي ًا ،مما َ
وراء
ينداح على هواه و�ضمن �إمكانيات
ِ
حتليقه اخلا�صة ،فيت�ص َّور ما بعدَ الباب وما َ
النافذة من تفا�صيل وحيثيات وتداعيات.
ُيقال الكثري عن الرواية التي ت�شتغل على املوروث التاريخي واحل�ضاري ا�شتغا ًال
م�س�ؤو ًال ي�شي ب�أ�صالة االنتماء �إىل اجلذور ال�سورية الرا�سخة يف ال ِقدَ م .من ذلك
االحتفاء بالقالع وبالأوابد الأثرية ،وحماولة �إنبات الفنون واملِهَن الع�صرية
يف غري منابتها ،وال�سعي لتخ�صيب و�إنعا�ش الإب��داع املُ�ستورد من تربة ح�ضارية
ومدن ّية مغايرة (حماولة الرتويج للوحات الفنانة الت�شكيلية املغرتبة يف فرن�سا يف
موطنها الأول �سوريا) ،بينما جتد مهنة ت�صميم الأزياء متن َّف�س ًا لها يف بلد احلريات
الالحمدودة (بريوت) ،وجتد ال�صحافة �ضالتها يف التنقل بني عوا�صم �أكرث ترحيب ًا
بتحرر الفكر و�أكرث تثمين ًا للحرية ال�شخ�صية !!
لدته املرتهلة ومبالحمه املتو ّرمة التي ال نرتدد
ألي�س هذا هو
بج ِ
ُ
� َ
الواقع بعينه ؟ ِ
يف الإف�صاح عنها والتذمر منها يف جمال�سنا وبني جدران بيوتنا املغلقة على �ألف
(ال) و(ال) !!
الطريف �أنَّ الكاتبة حني �أعلنت عن �صدور روايتها كتبت العنوان من دون ت�شكيل،
ُّ
ي�ستحق االنتظار) .وبعدَ مطالعتي لها مل
فرتاءى يل �أنَّ عنوان الرواية هوَ ( :ل ْي َل ٌك
�أجد �إ�شكا ًال ي�شار �إليه �أو فرق ًا ُيذكر بني ال ُعنوانني ،ف�إذا كانَ (ا َّلل ْي َلك) من �أجمل
َ
تقع
نباتات الزينة يف غابات �أوروبا و�شرق �آ�سيا،
كذلك هي رواية ( ُنهاد �أحمد) ُ
خانة الرواية العربية وال َّن�سوية بخا�صة.
موق َع الدُ َّرة النفي�سة يف ِ

�سيلونة
عا�ش الكاتب الإيطايل املعروف �أينات�سيو �سيلونة تاريخ
بالده القدمي واحلديث مع ًا ،فقد عا�ش الأح��داث القدمية
ً
رواية عن ال�سماع من الأجداد واجلدات ،ومن النا�س الذين
عانوا من فظائع ال��ك��وارث التي �أمل��ت بهم ،وبالأمكنة التي
عا�شوا فيها.
لقد كانت الأح��ادي��ث املتواترة عن طوفان ع��ام 1900
تغرق نف�سه كغريه ،باحلزن العميق لأن مياه الطوفان �أتت
على البيوت ،والقرى وامل��دن ،واملوا�سم ،واملا�شية ،ف�أغرقت
كل �شيء ،و�شردت النا�س بعد �أن هدّ مت بيوتهم ،و�أخ��ذت
موا�سهم وموا�شيهم ،وقد كانت املنطقة التي عا�ش فيها �أهل
�سيلونة �أكرث املناطق الإيطالية عر�ضة للخراب والتدمري
وامل��وت ،لأنها منطقة حماطة باجلبال الواقعة �إىل �شرق
العا�صمة روما ،وقد ا�ستمرت معاناة الأهايل �سنوات طوا ًال
حتى �أع��ادوا بناء القرى م��رة �أخ��رى ،وم��ا �إن ّ
مت لهم ذلك
حتى فجعت املنطقة ب��زل��زال �شديد دم��ر مناطق وا�سعة،
وق�ضى على الكثري من الأه��ايل وقد عا�ش الكاتب �سيلونه
هذه الأح��داث ووعاها ،ور�أى لوعة النا�س وهم يت�شردون
فرار ًا من الهزات الأر�ضية التي قلبت حياتهم �إىل جحيم،
وما �إن هد�أت حركة الزلزال حتى توافد جامعو ال�ضرائب
على املنطقة يطلبون حق ال��دول��ة من ال�ضرائب ،والنا�س
يف ظروف �صعبة ،و�أحوال بائ�سة ،وقلوب موجعة لكرثة ما
ف��ق��دوا ،ولكرثة التدمري ال��ذي ط��ال كل �شيء ،الأم��ر الذي
ا�ستفز النا�س فطردوا جامعي ال�ضرائب ،و�أغلقوا الطرق،
وجرحوا وقتلوا بع�ض عمال الدولة الذين �أ�صروا على �أن
يدفع الأهايل ولو �أجزاء من ال�ضرائب ،لأنه من غري املعقول
لهم �أن يعودوا �إىل العا�صمة روما من دون جباية �أي �شيء
من املنطقة ،و�إن كانت منكوبة بفعل الزلزال.
عا�ش الكاتب �سيلونة ه��ذه الوقائع والأح���داث ،وه��و يف
عمر طفولة الثانية ،ف�أح�س بتذمر النا�س و�شكاياتهم،
وفقرهم ،ومبا �أ�صابهم من ويالت الزلزال ،فانحاز �إىل جموع
اجلماهري �ضد جامعي ال�ضرائب لأن فعلهم املتمثل بدفع
ال�ضرائب كان فع ًال غري �أخالقي ،ال بل كان من املنا�صرين
ل��ف��ك��رة �أن تغيث احل��ك��وم��ة الإي��ط��ال��ي��ة يف روم���ا ،الأه���ايل
املنكوبني ب�إعمار بيوتهم ،وتعوي�ض ما خ�سروه ،وموا�ساتهم
أح�س �أن هبة الأهايل
بعدما فقدوا الكثري من ذويهم ،لذلك � ّ
�ضد موظفي احلكومة هو فعل �أخالقي و�إن�ساين يعرب عن
حيوية الوعي ،و�صحوة القيم ،والت�ضامن االجتماعي.
ولد الكاتب الإيطايل �أينات�سيو �سيلونة يف بلدة (بي�شينا)
الواقعة �إىل �شرق مدينة روما ،و�سط جبال عالية خميفة،
�سنة � ،1900أي يف وقت الطوفان الكبري الذي �أغرق القرية
ودمر بيوتهم ،و�أف�سد موا�سمها� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن ما ح�صل
يف جميع القرى والبلدات املحيطة بها ،وقد ات�صف �أهايل
هذه البلدة بالطباع اجلبلية ،فهم �أهل عنف وقوة وجربوت،
ق��د ج��اب��ه��وا ال�����س��ل��ط��ات ال��روم��ان��ي��ة ط��وي ً
�لا ،وع��ل��ى ف�ترات
متعاقبة م��ن ال��ت��اري��خ ،فبطلهم ال�شعبي (�سيلونة) ال��ذي
اتخذه الكاتب ا�سم ًا له ،قام بثورة عظيمة �ضد حكام روما
�سنة ( 90ق.م) ،وقد انت�صر م��رار ًا على اجلي�ش الروماين
ال��ذي �أر�سل للمنطقة ،وا�ستطاع �أن ينال حكم ًا للمنطقة،
وبذلك ّ
كف �أيدي حكام روما عن التدخل يف �ش�ؤون املنطقة،
وقد �صارت انت�صارات (�سيلونة) حدث ًا تاريخي ًا ،مثلما غدا
هو بط ًال �شعبي ًا.
اال�سم احلقيقي للكاتب �أينات�سيو �سيلونة هو �سيكندو
ترانكويلي ،وق��د �أخ��ذ ا���س��م البطل التاريخي (�سيلونة)
تقدير ًا لبطوالته التاريخية ،وت�سطريه �أف��ع��ال املقاومة
املجيدة ،وبهذا �أراد الكاتب �أن يت�شبه بالبطل (�سيلونة)
الثائر على حكام روما القدماء ،ليقول �إنه يثور على حكام
�إيطاليا اجلدد الذين تبنوا النزعة الفا�شية.
در���س �سيلونة يف مدار�س قريته واملنطقة املحيطة بها،
ثم غ��ادر �إىل روم��ا ملوا�صلة درا�سته فيها ،وهناك انت�سب
�إىل ع�صبة ال�شباب اال�شرتاكي املناه�ضة للأفكار الفا�شية
القائمة على اال�ستبداد ،واالنفراد باحلكم ،واحلجر على
احلريات كلها ،وبذلك �سعى �سيلونة ،يف م�ستهل �شبابه لأن
يكون ثائر ًا �سيا�سي ًا ملواجهة ظلم احلكام ،و�إنقاذ ًا لأحالم
النا�س يف احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية.
�أُغلقت طرق ال�سيا�سة بوجهه ،وحيل بينه وبني حتقيق
ما يطمح �إليه لذلك ترك ال�سيا�سة ،والتحق بعامل الكتابة
والأفكار لعله يحقق بقلمه �أدبي ًا وفكري ًا ما مل ي�ستطع �أن
يحققه بن�ضاله ال�سيا�سي ،الذي ا�ستهلك ن�صف عمره الذي
�أم�ضاه متوازي ًا خمتفي ًا عن �أنظار ال�شرطة الفا�شية التي
تبحث عنه ،وعن رفاقه الذين �صارت �أعدادهم كبرية ،وحني
�سنحت له فر�صة الهروب غادر �إيطاليا �إىل �سوي�سرا ليعي�ش
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يف منفى �أجرب عليه بعدما لوحق وطورد كثري ًا ،ويف �سوي�سرا
�أخرج للنور روايته ال�شهرية (النبع املر) �أو (فونتمارا) التي
كتبها يف الغرف املتوازية يف �أثناء مطاردة ال�شرطة الفا�شية
ل��ه ،و�أر���س��ل خمطوطة ال��رواي��ة �إىل فرن�سا (باري�س) لكي
ت�صدر هناك ،لكن النا�شرين رف�ضوا ن�شرها ،لأنها رواية ال
تهم القراء الفرن�سيني ف�أحداثها
جت��ري يف قرية �إيطالية ،وفيها م���آ���س ك��ث�يرة ،وفواجع
م�ؤملة ،ومبالغات تفوق اخليال ،لكن �سيلونة ترجم روايته
�إىل الأمل��ان��ي��ة ،و�أر���س��ل��ه��ا �إىل زي��وري��خ وطبعت ه��ن��اك على
نفقة �سيلونة ومب�ساعدة م��ن رف��اق��ه ال��ذي��ن بلغ عديدهم
نحو �سبعمائة م�شارك ،وقد حظيت الرواية بتقدير كبري،
بعدما تركت �أثر ًا طيب ًا يف نفو�س الأدب��اء والنقاد والقراء
يف �آن ،وبذلك حاز �سيلونة �شهرة ما كان يتوقعها ،وعرب عمله
الأول الذي مل ين�شر بلغته الأ�صلية (الإيطالية) و�إمنا عرب
ترجمته �إىل الأملانية.
ت��روي رواي���ة (ف��ون��ت��ه��ارا) حكاية م��وت ق��ري��ة بكاملها،
بيوت ًا ،وب�شر ًا ،وما�شية ،وحقو ًال ،يق�صها لي ًال على م�ؤلفها
ثالثة من الإيطاليني الذين فجعوا مبا ح��دث ،وهم �أ�سرة
واح��دة م�ؤلفة من زوج وزوج��ة وابن لهما ،وت�صور الرواية
عامل ًا قروي ًا لقرية قاحلة ،بائ�سة ،يعاين �أهلها من احلرمان
والفقر ،بعيدة عن القرى الأخ��رى ،فهي منعزلة ،الو�صول
�إليها �صعب لأن طرقها اجلبلية �شديدة الوعورة ،ت�سكنها
بع�ض ال��ع��ائ�لات ،ي�أتيها الق�سي�س م��رة واح��دة يف ال�سنة،
وع��ل��ى ظهر داب��ة (ب��غ��ل) ،وه��ي يف ك��ل �ش�ؤونها بعيدة عن
التمدن واحل�ضارة ،ف�إن و�صلت �إليها �سيارة ف�إن هذا الفعل
يغدو حدث ًا تاريخي ًا ،وت�ص ّور الرواية النا�س وهم يقاومون
املوت بطرق وو�سائل عجيبة غريبة �إىل حد �أن رجل الدين
فيها وا�سمه يو�سف الكوبرتيني ،الزاهد املحب هلل ،وحني
ي�صبح يف ح�ضرة اهلل يف ال�سماء ،يخجل من �أن يطلب �شيئ ًا
من اهلل الذي يلح عليه يف �أن يطلب ،وي�شجعه بقوله �إنه هو
�سيد ال�سماء ،و�إنه قادر على تلبية كل ما تريد.
وت�ص ّور الرواية حتويل مياه القرية كلها �إىل مزارع �أحد
النبالء ،وكيف �أن النا�س يذهبون �إىل ق�صر النبيل ،فيقفون
وق��ف��ات الإ���س��ت��خ��ذاء م��ن �أن ي�سمح لهم بالقليل م��ن امل��اء،
فيوافق النبيل ب�أن ي�أخذ هو ثالثة �أرباع املياه يف القرية،
و�أن ي�شاركهم يف الربع املتبقي لهم ،وح�ين ي�شعر الأه��ايل
بالغنب يحاولون الثورة ،لكن القوات الفا�شية التي حتمي
النبيل ،تهاجمهم فتقتل من تقتل ،وحترق البيوت بعد نهب
ما فيها ،وتعتدي على الن�ساء ،وتغت�صب الفتيات ،ومن بينهن
الفتاة اجلميلة (�ألفريا)ع�شيقة الثائر (ب�ي�راردو) الذي
م�ضى �إىل روما للعمل هناك ليجمع بع�ض املال الذي يخوله
خطبتها ،لكنه يتخبط يف العثور على عمل يف روما ،فيقب�ض
عليه �أفراد ال�شرطة الفا�شية ويودع يف ال�سجن ،و�إليه ،وهو
يف �سجنه ،تتناهى �أخبار اغت�صاب خطيبته (�أل��ف�يرا) ،ثم
موتها مقتولة بعد عودتها من الذير الذي ذهبت �إليه طلبات
للتفكري مما ظنته �إثم ًا (فعل االغت�صاب) ،لذلك كله يحاول
(برياردو) الهرب ،لكنه يخفق فيعاقب بالقتل.
وتنتهي الرواية بتنادي �أهلها �أن ينظموا �أنف�سهم ملواجهة
(النبيل) ،وق��وات ال�شرطة الفا�شية التي حتر�سه ،وعلى
عك�س ما قاله النا�شرون� ،أنها خيالية ،فقد كانت الرواية
ت��روي �سرية �شقيق الكاتب �سيلونة ال��ذي ق��اوم ال�سلطات
الفا�شية ،فاعتقل ،وزج به يف ال�سجن �إىل �أن مات.
وتوالت �أخبار �شهرة �سيلونة حني �صدرت روايته (خبز
وخمر) وهي تدور حول رجل دين ،هو �أ�ص ًال ثائر �إيطايل،
كان قد هرب من �إيطاليا �إىل بلجيكا ،ثم عاد �إىل قريته
بثياب الرهينة ،وهناك راج يت�صل بجميع النا�س وال�شرائح
االجتماعية ،ويهيىء للثورة ،لكن �أمره ينك�شف ،فيهرب �إىل
اجلبال ليعي�ش حياة العابد الزاهد ي�أكل من ثمار الأر�ض
بعد ما طرده جمتمع اال�ستبداد.
ال��رواي��ة الأخ���رى التي �أ�سهمت يف �شهرة �سيلونة كانت
(ب��ذور حتت اجلليد) وه��ي تتحدث عن ثائر �إي��ط��ايل �آخر
يتهم بالقتل وهو بريء ليالقي على �أيدي الفا�شيني م�صريه
ب��الإع��دام ،ثم رواي��ة جديدة عنوانها (حفنة ت��وت) نق�ص
حياة ثائر �إي��ط��ايل جديد يعي�ش حياة التمرد ،ثم حياة
الرهبة والدعوة �إىل املحبة والت�آخي الإن�ساين.
لقد عا�ش �سيلونة حياته منفي ًا م��ن جهة ،وكاتب ًا عن
حلمه الثوري باالنت�صار على اال�ستبداد والظلم ،وحتقيق
العدالة االجتماعية.
تويف �سيلونة بعدما �أثرى مو�ضوع الثورة بتقدميه مناذج
ثورية قدمت حياتها قرابني من �أجل حياة كرمية ال تر�ضى
بالظلم واال�ستبداد بديالً عن الكرامة واملحبة الإن�سانية.
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ن�ش�أت م�شكلة اللجوء وتعمقت املعاناة منذ ن�شوء
ال��دول��ة اليهودية على �أنقا�ض ال�شعب العربي
الفل�سطيني ،وت���وزع���ه يف خم��ي��م��ات ال��ل��ج��وء
وال�شتات ،ومتثل حالة التهجري الق�سري املمار�سة
من قبل �إ�سرائيل �ضد ال�شعب العربي الفل�سطيني
الأكرب حجم ًا والأطول زمن ًا على م�ستوى العامل،
وبغ�ض النظر عن احلماية الدولية للفل�سطينيني
ف�إنّ حالة التهجري ما زالت م�ستمرة لتبلغ الذروة من
خالل حرب  ،1948وحرب حزيران  ،1967وحرب
ت�شرين التحريرية عام  ،1973واحلبل على اجلرار
حتى يومنا هذا.
ق���رارات اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة ومنها
ال��ق��رار رق��م  181لعام  .1947وال��ق��رار رق��م 194
نن�ص على حماية ال�شعب العربي
ل��ع��ام ،1948
ّ
الفل�سطيني ،واملحافظة على حقوقه ،وي���أت��ي يف
طليعتها « حق العودة لكل فل�سطيني طرد �أو خرج
ين�ص على «وجوب ال�سماح
من موطنه لأي �سبب» ،كما ّ
بالعودة يف �أق��رب وقت ممكن لالجئني الراغبني يف
ال��ع��ودة �إىل دي��اره��م ،والعي�ش ب�سالم مع جريانهم،
ووج��وب دفع تعوي�ضات عن ممتلكات الذين يقرون
عدم العودة �إىل ديارهم ،وكذلك عن كل فقدان �أو
خ�سارة� ،أو �ضرر للممتلكات ،بحيث يعود ال�شيء �إىل
�أ�صله وفق ًا ملبادئ القانون الدويل والعدالة ،وبحيث
يعو�ض عن ذلك الفقدان �أو اخل�سارة �أو ال�ضرر من قبل
احلكومات �أو ال�سلطات امل�س�ؤولة» .ومن �أجل �إزالة �أي
التبا�س ،فقد ت�ضمن القرار ذاته الدعوة �إىل ت�شكيل
جلنة توفيق وم�صاحلة ،وق��د عقدت ه��ذه اللجنة
م�ؤمتر ًا لها يف لوزان �سوي�سرا يف عام  ،1949و�أكدت
ه��ذا احل��ق ،وق��د وقعت �إ�سرائيل على مقررات هذه
اللجنة م�ضطرة لأنها كانت متثل �شرط الأمم املتحدة
بقبول ع�ضويتها يف املنظمة الدولية ،وبعد �أن مت لها
ذلك وقبلت ع�ضويتها تراجعت عن التزامها ،وتنكرت
ملقررات ل��وزان ،ورف�ضت تنفيذ �شروط هذه اللجنة
التوفيقية ،يف ظل االعرتاف الوا�ضح للقانون الدويل
بحق العودة.
ف��ام��ت �إ���س��رائ��ي��ل بتوظيف م�ؤ�س�ساتها م��ن �أج��ل
تر�سيخ عملية تهويد الأر�����ض الفل�سطينية بعد
���ر
االع�ت�راف بع�ضويتها يف املنظمة ال��دول��ي��ة ،و�أق ّ
الكني�ست الإ�سرائيلي قوانني كثرية �أهمها قانون
العودة ،واجلن�سية ،وقانون م�صادرة الأرا�ضي ،وقانون
حظر �إحياء ذكرى نكبة ال�شعب العربي الفل�سطيني،
بالإ�ضاقة �إىل �إق���رار قوانني متييزية كثرية �ضد
املواطنني العرب« ،التمييز ال�صريح ،والتمييز اخلفي،
التمييز الق�ضائي )...وكلها تن�ص على طرد وتهجري
العرب الفل�سطينيني والرتحيل الهادئ لهم ،مل�صلحة
التو�سع اال�ستيطاين ،وا�ستمرت هذه ال�سيا�سة حتى
يومنا ه��ذا ع�بر توقيع ات��ف��اق �أو�سلو ع��ام ،1993
وعلى الرغم من �صدور قرارات دولية تنكر �أي �صيغة
قانونية لال�ستيطان ،ومن بينها ق��رار جمل�س الأمن
رقم  446لعام  1979لكن �سيا�سة اال�ستيطان تعد من
�أوليات �إ�سرائيل ،وال نبالغ �إذا قلنا �إن هذه ال�سيا�سة
قد �أدت �إىل تقطيع �أو�صال ال�ضفة الغربية ،والق�سم
ال�شرقي من القد�س العربية ،كما حا�صرت املدن
والقرى العربية بامل�ستعمرات ،وحولتها �إىل معازل
ع�سكرية مفرو�ضة ،كما ال نبالغ �إذا قلنا �إن اجلدار
الفا�صل ال��ذي قررته حكومة ���ش��ارون يف حزيران
ع��ام  2003هو ن��وع جديد من �أ�ساليب الرتان�سفري
الإ�سرائيلية ،بعد �أن �أجرب الكثري من �سكان املناطق
املحيطة بالقد�س على الرحيل .كما منع �أي توا�صل
اجتماعي �أو عائلي ،وهو يلتف كالأفعى ممزق ًا الن�سيج
االجتماعي للعرب الفل�سطينيني.
لقد �أدرك��ت �إ�سرائيل منذ البداية �صعوبة �صهر
كل اليهود ممن جلبوا �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية يف
هوية واح��دة� ،إال مبحو الهوية العربية التاريخية
والوجودية لأ�صحاب هذه الأر�ض ،ولذلك جل�أت �إىل
تهويد املعامل الفل�سطينية و�أعطتها �أ�سماء عربية
وتوراتية� ،أو لزعماء �إ�سرائيليني ،وبطريقة مل ي�سجل

للجالء طعمٌ �آخر

•نذير جعفر
لها التاريخ مثيال باملعايري الكمية والنوعية ،ومل
تكتف بذلك بل خل�صت العملية الرتبوية باقت�صارها
على قيم �إ�سرائيلية ،وعلى الوالء للدولة اليهودية،
ويقابل ذلك تفريغ مناهج التعليم من �أي �إ�شارة �إىل �أي
رمز ميكنه ربط الفل�سطيني العربي بتاريخه الوطني
القومي.
كل هذه امل�شاريع وعلى ر�أ�سها م�شاريع التوطني خارج
فل�سطني ،مل تنجح يف توطني ه���ؤالء الالجئني ،ومل
ن�س ال�شعب الفل�سطيني حق العودة �إىل ديارهم،
ُت ِ
وكل ما ح�صل ويح�صل هو مت�سك هذا ال�شعب بحقوقه
الوطنية القومية يف �أر�ضه .وهل جنانب احلقيقة �إذا
قلنا �إن التاريخ ي�شهد وي�ؤكد �صمود ال�شعب العربي
الفل�سطيني يف �أر�ضه ويف مواقع ال�شتات يف مواجهة
الكيان ال�صهيوين؟ كيف ال واالنتفا�ضات م�ستمرة،
واملقاومة تت�صاعد ،وخميمات اللجوء ما تزال �شوارعها
ودكاكينها م�س ّماة ب�أ�سماء القرى الفل�سطينية.
�أما فيما يتعلق بالتعوي�ض الذي يتبناه الإ�سرائيليون
فهو من خالل �صندوق دويل ،ي�شرتط ا�شرتاك الدول
العربية فيه ليقع العبء الأك�بر عليها ،وم��ن �أجل
تر�سيخ فكرة التعوي�ض هذه كبديل عن حق العودة
ف�إن �إ�سرائيل توهم الكثريين با�ستحالة تنفيذ هذا
احلق بحجة �أنّ القرى وحدودها قد �ضاعت ،وي�صعب
تعج
ا�سرتجاع الأم�لاك املوجودة فيها ،وب���أن البالد ّ
باملهاجرين اليهود ،وال يوجد مكان لعودة الالجئني،
والأك�ثر خبث ًا من ذلك �أنها ت�شرتط تعوي�ض اليهود
الذين خرجوا من الدول العربية �إىل فل�سطني املحتلة،
ولتكون فاتورة احل�ساب ل�صالح اليهود� ،إنها اليوم متلي
هذه ال�شروط على ال�سلطة الفل�سطينية لقاء ال�سالم،
ومبوجب �صك �شرعي موقع من �أ�صحاب احلق �أنف�سهم.
بعد انتهاء اتفاقات �أو�سلو �إىل الف�شل نتيجة
االنحياز الأمريكي الفا�ضح �إىل جانب �إ�سرائيل،
وبعد غياب وتغيب الكثري من احلكام العرب للق�ضية
الفل�سطينية ع��ن حا�ضنها ال��ع��رب��ي ،ب���رز املطلب
الإ�سرائيلي من ال�سلطة الفل�سطينية باالعرتاف
ب��ي��ه��ودي��ة ال��دول��ة ك�����ش��رط م�سبق ل��ل��دخ��ول يف �أي
مفاو�ضات جديدة ،مطلب يعود �إىل مرحلة حكومة
���ش��ارون ،وحت��دي��د ًا عندما بحثت حكومته خطة
خارطة الطريق التي طرحها الرئي�س الأمريكي بو�ش
االبن بعد غزو العراق ،والتي قدمت لإ�سرائيل ر�سمي ًا
يف  ،2003وكان قبولها لهذه اخلطة م�شروط ًا بتنازل
الفل�سطيني عن كل ادع��اء بحق العودة �إىل داخل
�إ�سرائيل ،وقبولهم بيهودية الدولة ،تنازل رف�ضه
ال�شعب الفل�سطيني ،و�أكدته �أمريكا على ل�سان الرئي�س
الأمريكي بو�ش االب��ن يف خطابه يف  ،2003عندما
�أعلن التزام �أمريكا ب�إ�سرائيل (كدولة يهودية ناب�ضة
باحلياة) على حد تعبريه .ت�أكيد ر�سخه الرئي�س
الأمريكي ترامب من خالل قراره بعدِّ القد�س عا�صمة
للدولة اليهودية.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ملاذا انتظر الإ�سرائيليون
كل ه��ذه الفرتة لقيام يهودية ال��دول��ة؟ والإج��اب��ة
ب�سيطة وهي بعد اطمئنانهم للكثري من احلكام العرب
ممن �أ�صبحوا يعرتفون ب�شرعية كيانهم ،فمنهم من
اع�ترف وطبع ،ومنهم من ي�ستعد لفعل ذل��ك ومنهم
يقر
من ينتظر ،وهذا يعني �أن �إ�سرائيل ال تكتف ب�أن ّ
اجلانب الر�سمي الفل�سطيني بوجودها ،لأنّ وجودها
ومن وجهة نظر يهودية �صهيونية بحكم احلق والعدل
والتاريخ ،وهذا يعني تغريب ال�شعب الفل�سطيني عن
�أر�ضه ،كما يعني التنازل النهائي عن حق العودة .وملا
كان حق العودة من احلقوق غري القابلة للت�صرف وال
ي�سقط بالتقادم مهما طالت املدة ،كما ال ميكن التنازل
عنه من قبل من ميثل ال�شعب الفل�سطيني �أو من يدعي
ذل��ك ،ف���إنّ املطلوب �إ�سرائيلي ًا من كل فرد من �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني �أن ّ
يوقع مبلء �إرادت��ه على هذا
التنازل ،وهذا هو امل�ستحيل �إذا ما �أخذنا باالعتبار
ارت��ب��اط العربي وال��ع��رب��ي الفل�سطيني بفل�سطني،
الوعي الكامل بحق العودة على �أنه عودة احلق
حيث
ّ
بتحرير فل�سطني.

يلزم الآن كثري من الهدوء وال��روي��ة واالت���زان ،كي نعيد ق��راءة التاريخ،
ون�ستخل�ص منه العرب والعظات ،فهو حافل بكل ما هو جدير باالهتمام،
و�إمعان النظر يف �أحداثه التي �أ�شعلت ذات يوم �شروق املجد والن�صر والفخار
على تخوم الوطن ،وعبدت الطريق �أمام الأجيال لتعرب وتتعظ ،يكاد يكون
�سبيلنا الأمثل لفهم ما يدور يف املنطقة من �أحداث ،وما يبيت لها من د�سائ�س
ومكائد؛ �إذ �أن مطامح الغرب امل�ستعمر ،و�أهداف الكيان ال�صهيوين يف �شرذمة
الوطن العربي وا�ضحان منذ ع�شرات العقود ،فمنطقتنا العربية التي حتتل
موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا يف جغرافية العامل ،وحتتوي على ثروات هائلة من نفط
وغاز ومعادن ثمينة �شكلت دافع ًا جل�شع امل�ستعمر فا�ستمات ليحتل هذه الأر�ض
�سالك ًا الكثري من الأ�ساليب القذرة التي من �ش�أنها �أن ت�سهل له احتالل الأر�ض
دون �أن يكرتث بامل�صائب والويالت التي ي�سببها ل�شعوب املنطقة من قتل وت�شريد
وجتويع وقهر ،بكث ٍري من احلر�ص على �سالمة الوطن ،و�صون حدوده وترابه
انربى الآباء والأجداد للوقوف يف وجه امل�ستعمر الغا�صب لإف�شال خمططاته،
ومنعه من حتقيق �أهدافه اال�ستعمارية يف التو�سع واال�ستيطان..
ونحن اليوم نعي�ش ذكرى جالء �آخر جندي فرن�سي عن تراب الوطن ال بد
لنا من �أن نذكر بطوالت �أجدادنا وت�ضحياتهم اجل�سام يوم �أرخ�صوا �أرواحهم
دفاع ًا عن حرية الوطن وكرامته وا�ستقالله ،و�سطروا �أعظم مالحم الن�ضال
واملقاومة �ضد االحتالل الفرن�سي لهذه الأر���ض ،وال نن�سى حركات املقاومة
الوطنية �ضد الفرن�سيني ووجودهم فوق ترابنا الوطني املقد�س حيث انربى
�أبطال منا�ضلون من �أبناء هذا ال�شعب الأبي ،و�شكلوا جمموعات وطنية م�ؤمنة
ب�أن الأر�ض العربية ال�سورية �أر�ض طاهرة مقد�سة ،ووجود الفرن�سيني فوقها
ما هو �إال احتالل وا�ستعمار يجب �أن ينتهي ،ولأن هذا امل�ستعمر ال يفهم �إال
لغة احلديد والنار فقد قامت االحتجاجات �ضده يف ال�شمال ال�سوري وا�شتعلت
ثورة وطنية بقيادة املنا�ضل �إبراهيم هنانو يف الوقت الذي كان ال�شيخ �صالح
العلي يف ال�ساحل ال�سوري يقود ثورة وطنية �أ�سهمت �إىل حد كبري يف �إقالق
راحة الفرن�سيني وجلم طغيانهم ،ويف العام  1925انطلقت الثورة ال�سورية
الكربى بقيادة البطل �سلطان با�شا الأطر�ش يف اجلنوب ،وخا�ضت معارك �شر�سة
و�ضارية �ضد امل�ستعمر الذي كان مدجج ًا بال�سالح وميلك الدبابة والطائرة
واملدفع ،يف حني �أن الثوار الأبطال ال ميلكون �إال الع�صي والبلطات وبع�ض
البنادق التي غنموها من الفرن�سيني الذين هزموا �شر هزمية يف معارك ما زالت
�أ�صداء �ألقها ترتدد حتى الآن مثل معركة الكفر واملزرعة وامل�سيفرة وغريها� ،إذ
�أن هذه املعارك �أثبتت �شجاعة املقاتل العربي ال�سوري ،وحني امتدت املعارك
لت�شمل الغوطة التي كان من �أهم �أبطالها ح�سن اخلراط وحممد الأ�شمر تنادت
جميع هذه الثورات فرفدت معارك ال�شمال وال�ساحل وا�شتعلت مناطق اجلوالن
بثورة �ضارية قادها �أحمد مريود وا�ستمر العرب ال�سوريون يف احتجاجاتهم
ومعاركهم فقدموا الكثري من ال�شهداء ،وبذلوا العديد من الت�ضحيات �إال �أنهم
ويف نهاية الأمر نالوا مبتغاهم وذلك بف�ضل ثباتهم و�إميانهم بقدا�سة الرتاب،
وفهمهم لنوايا امل�ستعمر الذي مل ي�أت لهذه الأر�ض �إال طامع ًا حمت ًال..
ولأن �أ�صحاب احلق �سينالونه ولو بعد حني ،ولأنهم �أدركوا �أن كرامة الإن�سان
هي الأثمن والأغلى فقد حتققت �أماين هذا ال�شعب وجال �آخر جندي فرن�سي عن
تراب �سورية وكان ذلك يف ال�سابع ع�شر من ني�سان عام  1946حيث اعترب هذا
اليوم من �أجمل و�أبهى الأيام التي يعي�شها ال�سوريون؛ تر�سخ يوم ال�سابع ع�شر
من ني�سان من كل عام عيد ًا وطني ًا يحتفل به ال�سوريون حيث يقومون بزيارة
�أ�ضرحة ال�شهداء الذين ق�ضوا دفاع ًا عن تراب الوطن ،ويحيون احلفالت فتلقى
اخلطابات الوطنية والق�صائد ال�شعرية التي تعرب عن فرحة ال�سوريني بهذه
املنا�سبة الوطنية الهامة ،م�ؤكدين عزمهم على موا�صلة الإ�صرار ال�ستعادة
الأرا�ضي ال�سليبة املقتطعة زور ًا وبهتان ًا وظلم ًا من اجل�سد ال�سوري مثل لواء
اال�سكندرون وه�ضبة اجل��والن تلك التي احتلها الكيان ال�صهيوين الغا�صب
لكن �أهلها يرف�ضون وج��ود هذا العدو ،ول�سوف يوا�صلون كفاحهم ون�ضالهم
حتى ا�ستعادة الأر���ض ودحر العدو و�إجالئه عنها مدركني �أن الأثمان التي
يقدمونها باهظة ،ولكن ذلك كله يهون �أم��ام قدا�سة الوطن وحترر ترابه..
ولإثبات انتمائهم الوطني ،ومت�سكهم بالهوية ال�سورية يقوم �سكان اجلوالن
املحتل مب�شاركة �أهلهم ال�سوريني باالحتفال يف عيد اجلالء رافعني العلم العربي
ال�سوري علم الوطن فوق �أ�سطحة املنازل ،ومرددين الهتافات وال�شعارات التي
ت�ؤكد رف�ضهم لهذا العدو ووجوده ،و�إ�صرارهم على عودة هذه الأر�ض حل�ضن
الوطن؛ م�ستذكرين ال�شهداء املنا�ضلني الذين ق�ضوا يف �سجون االحتالل ظلم ًا
وقهر ًا ،وحتت التعذيب اجل�سدي والروحي واملعنوي الذي ميار�سه االحتالل
ال�صهيوين الغا�شم على �أبناء هذا الوطن..
�إن الذين �صنعوا اجلالء مبداد من دمهم الطاهر ،ولقنوا الغزاة �أق�سى الدرو�س
يهن�ؤون الآن يف قبورهم حينما يرون الأبطال من �أحفادهم يحملون الراية،
ويوا�صلون الكفاح والن�ضال دفاع ًا عن تراب هذا الوطن املقد�س برغم تكالب
العديد من الدول التي ت�ضافرت لغزو �سورية وقتل ال�سوريني متخذة ركيزتني
�أ�سا�سيتني؛ الأوىل :العدو ال�صهيوين امل�ستفيد الأول والأخري من �إزاحة �سورية
كعقبة ك�أداء �أمام تو�سعه ،والركيزة الثانية :وهي التي مولت قتل ال�سوريني
وت�شريدهم وتدمري منازلهم كال�سعودية وقطر� ،إال �أن ه�ؤالء زائلون جميع ًا
و�سورية باقية..
ويف عيد اجلالء يلزم �أن ننحني للقامات العالية من الآباء والأجداد الذين
�صنعوا اجلالء ،وللجي�ش العربي ال�سوري البطل الذي يوا�صل امل�سرية ويطهر
الأر�ض �شرب ًا ف�شرب.

قضايا وآراء
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•ر�شاد �أبو�شاور
يته ّي�أ ترامب البلطجي ل�شن حرب عدوانية على �سورية العربية املقاومة،
وم���ع���ه ال���ت���اب���ع���ان اال����س���ت���ع���م���اري���ان  :ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا..وط��ب��ع��ا
ال����ع����دو ال�������ص���ه���ي���وين ،و( اخل����ون����ة) ال����ع����رب ب���ق���ي���ادة �آل ���س��ع��ود.
م����دع����ي ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال������ذي ���ش��ن
ال����غ����رب امل���ن���اف���ق ال���ع���ن�������ص���ري ّ
ال���ع���دوان ال��ث�لاث��ي ع��ل��ى م�����ص��ر ال��ن��ا���ص��ري��ة..و���ض��م ب��ري��ط��ان��ي��ا وفرن�سا
وال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ي��ع��ود ب�صيغة ج���دي���دة ،و�إن ب��ن��ف�����س العقلية.
الغرب اال�ستعماري املجرم بقيادة الإمرباطورية الأمريكية يقهره �أن �سورية
العربية املقاومة تنت�صر بدعم الأ�صدقاء الرو�س  ،وحزب اهلل ،و�إي��ران.
ولذا،ولأنهذاالغرباال�ستعماريالعن�صريمعادلأيتقدموتطورونهو�ضعربي
 ،ف�إنه  ،وبعد انت�صار �سورية وجي�شها البطل يف الغوطة ،وتطهريها من احلثاالت
املرتزقة ،قد فقد �صوابه ،فدم�شق باتت �آمنة ،والإرهاب ينح�سر وينهزم ،وهو
ما يب�شّ ر مب�ستقبل عربي �سوري �سينعك�س على كل الأمة العربية ،وعلى موازين
القوى يف العامل ،ف�أمريكا لن تبقى مهيمنة على العامل ببلطجة القوة...
�سورية ت�ستعد للعدوان بكل قدراتها ،وت�صريحات الأ�صدقاء الرو�س وا�ضحة يف
رف�ض العدوان ،بل والت�صدي له..ف�إىل �أين ت�أخذ �إدارة ترامب املت�صهينة العامل؟!
لدى ترامب دوافع �شخ�صية للتهديد بالعدوان ،ولكن ( العدوانية) يف الأ�صل
هي �سمة �أ�سا�سية يف جوهر الإمربيالية الأمريكية املجرمة ،و�إمرباطوريتها
التي قامت على �إبادة �أ�صحاب البالد الأ�صليني الذين ُ�س ّموا بالهنود احلمر.

للتذكري ف�إن الإمرباطورية بعدوانيتها املت�أ�صلة هي الوحيدة التي ا�ستخدمت
الأ�سلحة النووية �ضد اليابان ود ّم��رت هريو�شيما ونغازاكي ،وهي �أول من
ا�ستخدم الغازات ال�سامة يف فياتنام و�أحرقت غاباتها ،وهي من د ّمرت العراق
ون�شرت فيه الأم��را���ض وبخا�صة ال�سرطان ،وت�سببت يف �أل��وف ال��والدات
امل�شوهة ،ود ّمرت بلدا كان متطورا متعلما ي�سعى للنهو�ض والتقدم ،فت�سببت
بتخلفه ،وخ�سارته لكل منجزاته العلمية ،وزرع��ت فيه الفو�ضى وامل��وت
والتخلّف ،وحولته �إىل بلد �أرامل و�أيتام وف�ساد ،وبحجة ن�شر الدميقراطية!!
�أمريكا ترامب تته ّي�أ للحرب على �سورية غري �آبهة باال�صطدام برو�سيا
_ وك��ل ه��ذا ليثبت ترامب ان��ه مل يفز يف االنتخابات الرئا�سية بت�أثري
رو�سي! -ولكن يبقى الأهم �شهية �أمريكا ال�شبقة للغاز والنفط املكت�شف يف
والتقدم
�سورية بكميات مذهلة �ستمكن �سورية من �إع��ادة الإعمارحاربوا.
ّ
باالعتماد على ثرواتها وخرياتها وقدرات �أبنائها وبناتها العلمية املتميزة.
�آل �سعود ج��اه��زون للم�شاركة يف ال��ع��دوان على �سورية ال��ع��روب��ة ،لأنهم
ي��رون فيها �أم�ل�اً للعرب ،وه��ذا م��ا يقلقهم ،ه��م ال��ذي��ن ح��ارب��وا ..وت���آم��روا
ع��ل��ى امل�����ش��روع ال��ن��ا���ص��ري ،جل�شعهم ل��ل��ح��ك��م ،ول��ت��ب��ع��ي��ت��ه��م ،ومل��ع��ادات��ه��م
ل��ن��ه��و���ض الأم�����ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ي�����ش��ون ع��ل��ى ف��رق��ت��ه��ا ومت��زق��ه��ا وت��خ��ل��ف��ه��ا.
كل عربي عليه يف هذه اللحظة احلا�سمة واجب رفع ال�صوت مع �سورية ،و�ضد
كل �أعدائها الذين هم �أعداء فل�سطني والعروبة والإن�سانية جمعاء.

�سورية ع�صية على الإرهاب
• عبد احلميد غامن
حملت التطورات امليدانية الأخ�ي�رة لتحرير الغوطة
ال�شرقية من الإرهاب وتطهريها من الإرهابيني ،وكذلك
ر�سالة الن�صر التي بعث بها ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد
خ�لال زيارته للبلدات املحررة يف الغوطة ال�شرقية
ول��ق��ائ��ه ب��وا���س��ل اجلي�ش ال�����س��وري البطل والأه���ايل
املحررين من يد الإرهابيني ،الكثري من املعاين والدالالت
العميقة على �صعيد �سورية وامل�شهد ال�سيا�سي العاملي:
 �أكدت �أن قوة اجلي�ش العربي ال�سوري بنظامه ومت�سكهمببادئه وعقيدته الدفاعية ،التي ال تلني ،وال ترتاجع،
و�أثبتت �أنها �أ�سا�س االنت�صارات والإجنازات امليدانية خالل
�سنوات احلرب �ضد الإره��اب ،و�ستبقى قاعدة الإجن��ازات
الوطنية يف البناء والتقدم .و�إن الإرادة ال�سورية التي
جت�سدت بت�صميم اجلي�ش ال�سوري على احل�سم� ،أ�سقطت كلّ
ّ
ال�ضغوط ،وجنحت يف اجتثاث الإرهاب من الغوطة و�إف�شال
حماوالت وخمططات رعاته ،وهو ما �أكده ال�سيد الرئي�س يف
زيارته للغوطة بعد حتريرها ،وهو ما �أعطى بوا�سل جي�شنا
للم�ضي قدم ًا ملوا�صلة املعركة حتى اجتثاث الإرهاب من كل
اجلغرافيا ال�سورية ودحر الإرهابيني.
�إن ت�سارع الإجن����ازات وحتقيق االن��ت�����ص��ارات يف
الغوطة بهذه ال�سرعة ،والتي مل يتوقعها �أع��داء الوطن،
جاءت بخربة جنودنا البوا�سل طوال �أكرث من �سبع �سنوات
م��ن خو�ض غمار احل��رب �ضد الإره����اب ،وبحكمة قيادة
اجلي�ش ال�سوري وقائد اجلي�ش ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد،
الذي ا�ستطاع �أن يحرر الغوطة ،ويخل�ص �أهلها من براثن
الإرهابيني ب�أقل اخل�سائر املادية والب�شرية ،وهنا تكمن
حكمة القيادة البا�سلة واحلكم الرا�شد.
�إن حت��ري��ر ال��غ��وط��ة ال�شرقية م��ن املجموعات
الإرهابية� ،إجناز مهم و�ضخم يحققه اجلي�ش ال�سوري بدعم
من حلفائه ،تلك املنطقة �أرادتها الدول الراعية للإرهاب
قاعدة �إرهابية لتهديد �أمن العا�صمة دم�شق ،ولذلك ،ف�إنّ
�إع��ادة ه��ذه املنطقة �إىل دائ��رة الأم��ان ال�سوري ،ن��زع من
رعاة الإره��اب ورقة تهديد لطاملا ا�ستخدموها �ضدّ �سكان

العا�صمة.
 �إن خ�سارة املجاميع الإرهابية واندحارها من الغوطةوقبولها برتك الغوطة حتت �ضغط جي�شنا البا�سل وتطويقه
عجل بتحقيق ن�صر الغوطة .و�إن هذا الن�صر �ستكون
لهاّ ،
له مفاعيله على �صعيد �سورية واملنطقة �سيا�سي ًا و�أمني ًا� ،إذ
�سيفر�ض من جديد موقف �سورية ودورها يف جممل احلركة
ال�سيا�سية وترتيب �أو�ضاع املنطقة.
 �أكدت على تالحم جبهة ال�صمود ال�سوري والقواتالرديفة ،وم��دى وح��دة ه��ذه اجلبهة و�صمودها يف وجه
حتالف ال��ع��دوان من الإره��اب��ي�ين وم�شغليهم من الأنظمة
الرجعية يف املنطقة والأنظمة اال�ستعمارية يف العامل.
 �أكدت تالحم ال�شعب بكل فئاته وتياراته وانتماءاتهوان�سجامه مع توجه قيادته ال�سيا�سية والع�سكرية يف
خيار مكافحة الإرهاب .و�إن هذا ال�شعب هو املكون الأ�سا�س
للجي�ش والدولة ،وله امل�صلحة الكربى يف حتقيق الن�صر على
الإرهاب ،لأنه �سينال الأمن واال�ستقرار واجلي�ش �ضامن لهذا
الأمن ،والدولة مكلفة بتطوير الوطن وتقدمه.
تك�شف امل�شاهد التي عر�ضتها و�سائل التلفزة
الإعالمية ال�سورية ،وما ن�شرته �صحافة الوطن عن مقرات
الإره��اب��ي�ين ال��ت��ي ان��دح��روا منها بف�ضل ب�سالة اجلي�ش
وت�صميمه على دحر الإره��اب والإرهابيني ،والتي ك�شفت
للعامل �أدوات القتل والتدمري التي ا�ستخدمها الإرهابيون،
ووفرتها لهم �أنظمة �إقليمية وغربية ،ما يدل على �أن احلرب
التي خا�ضها جي�شنا البا�سل يف مواجهة الإرهاب ،لي�ست مع
جماميع �إرهابية فح�سب ،بل كانت يف مواجهة قوى معادية
�شاركت يف التخطيط والعدوان باملال والت�سليح والع�سكريني
وال��دع��م اللوج�ستي والع�سكري ،وال��ذي ك��ان بدعم املال
اخلليجي والكلفة ال�ضخمة التي و�ضعتها القوى املعادية
حتت ت�صرف الإرهابيني ،وتورط قوات ع�سكرية من تركيا
ونظام �آل �سعود الإره��اب��ي وق��وات غربية ،وهو ما �أكدته
خملفات الإرهابيني من خرائط وتقنيات وعتاد ع�سكري
و�أنفاق وممار�سات عدوانية كانت ت�ستهدف الدولة ال�سورية.

 �إنّ �أهمية هذا الإجناز ،ك�شف ارتباك رعاة الإرهابالذين �سارعوا للتحرك من خالل ال�ضغوط الكبرية التي
مار�ستها ال��دول الراعية للإرهاب ،عرب اتهامات مزعومة
ل�سورية با�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية والتلطي خلف
هذه االتهامات واملزاعم ،للح�ؤول دون جت ّ��رع املجموعات
املرة يف الغوطة ال�شرقية
الإرهابية ك�أ�س الهزمية ّ
 �إن كل ذلك يك�شف �ضخامة ال�صمود البطويل جلي�شناالبا�سل الذي يواجه قوى الإره��اب وم�شغليها من الأنظمة
الرجعية واال�ستعمارية ،ووق��وف ال�شعب خلف قيادته
وجي�شه ،وهو ما �أف�شل خمطط القوى املعادية التي تريد
تدمري �سورية و�ضرب بناها ودولتها الوطنية و�إ�ضعاف
جي�شها ووقف عجلة تقدمها وتطورها ،كي تغري مواقفها
الوطنية والقومية ،وتر�ضى بقيام امل�شروع ال�صهيوين –
الأمريكي.
�إن مفاعيل حترير الغوطة ال�شرقية ،ال تقت�صر على
ت�أمني منطقة �سورية بعينها ،وال بالق�ضاء على تهديد طال
دم�شق و�سكانها طوال �سنوات احل��رب ،بل �إنّ مفاعيل هذا
الإجناز ،ت�ؤكد �أنّ �سورية دولة ع�صية على الأعداء ،وعلى
كلّ م�شروعات التق�سيم والتفتيت ،و�أنها بقيادتها وجي�شها
و�شعبها قادرة على ال�صمود واالنت�صار.
�إنّ ح�سم معركة الغوطة ال�شرقية وع��ودة �أهلها �إليها،
خ��ط��وة واث��ق��ة على ط��ري��ق احل�سم يف جغرافيا ال��وط��ن،
جنوب ًا و�شما ًال ،وحدث كبري ي�ؤكد ف�شل �أهداف امل�ؤامرة التي
ا�ستهدفت �سورية وكلّ حمور املقاومة .و�إن هذا االنت�صار ،وما
تر�سخ معادلة ال�صمود واملقاومة،
�سيليه من انت�صارات ،كلها ّ
لإ�سقاط م�شروعات الأعداء التي ت�ستهدف ت�صفية �صمود
�سورية وت�صفية الق�ضية الفل�سطينية.

8

وطنُ الأحرارِ
مجدٌ وانت�صار

•د.عي�سى ال�ش ّما�س
تهنئة �إىل القائد واجلي�ش وال�شعب
ملنا�سبة حترير الغوطة ال�شرقية
�صف َّق املجــدُ وح ّيا االنت�صا ْر
ّاء عـــاد َْت للديـا ْر
غوطتي الغن ُ
الرايــــات عنوان الفـــدا
ترفـــــع
ِ
ُ
تزهــر الأ�شــــجا ُر نور ًا بعد نا ْر
ُ
البا�ســـل �أعطى مثالً
ُ
ُ
جي�شــــها
يهـــاب َ
واحلرب ُتدا ْر
املوت
ال
ُ
ُ
�شــــــــهداء قدّ مــــــوا �أرواحـــــَــــهم
ٌ
ت ّوجـــتْ هاما ُتهم جمــــد ًا وغـــــا ْر
خ ّلـدوا �أ�سمى املعاين �ســري ًة
ينبلج النهـــــا ْر
الليــل
مِنْ ظـــال ِم
ِ
ُ
ّ
ب�ساحات الوغى
البغي
حطموا
ٍ
َ
در�س االنك�سا ْر
لقّـــنوا ال
َ
إرهـــاب َ
••••
“جوبر” الثـــكلى تنـــــادي �أخ َتـــها
ُ
َ
أ�صداء الدما ْر
ال�صوت �
فرت ُّد
ُ
ً
و�صمة
نحن يف “عربنيَ” �صرنا
قد�س املزا ْر
ِ
بيد الأ�شرا ِر يف ِ
“ع ُ
أ�شالءها
ني ترما” ملل َمت � َ
تندب املا�ضي على جم ِر الأوا ْر
ُ
َ
الركب َ
وم�شتْ “دوما” مع
م�ضتْ
ِ
و”حر�ستا” هـــرو َلتْ َ
قبل اجلوا ْر
�إنْ �ســــ�أل ُتم مــــا �إلينـــــا حمــــــ َلتْ
َ
هجمة الكف ِر ،وما ّ
حل و�صا ْر

إرهـــــاب فيها َنفقــــــــ ًا
حفـــــــ َر ال
ُ
ّ
النــــا�س �صغار ًا وكبــــــا ْر
عـــــــذ َب
َ
ُ
مـــر ْت � مّإنا
�ســـــــبعة الأعــــــــوا ِم ّ
يطيق ال ُ
ُ
أ�صل ثوب ًا ُم�ســــتعا ْر
ال
�ســـُ َ
إرهاب ولىّ مرغم ًا
ــحق ال ُ
ُدح َر الأ�شــرا ُر �أق�سى االندحـا ْر
ؤومة
وم�ضــــوا يف
ٍ
�ســـــرية م�ش� ٍ
يحملــونَ اخلزيَ جمبو ًال ب َعـــا ْر
الت�ســليم ق�ســـر ًا بعدما
فارت�ضــوا
َ

ال�ســـــلم ب�آيات احلــــوا ْر
رف�ضوا
َ
••••
ٌ
َ
ظلمة
ال�صبح وبيدَ ْت
أ�شــــرق
�
ُ
ظـــه َر احلـــقٌّ ُمــــبين ًا ،و ُي�شـــا ْر
ّ
حكـــــيم  ،طب ُعـــهُ
قائـــدٌ
فــــــــذ،
ٌ
ال�شعب عزمٌ واقتدا ْر
ري
يف �ضم ِ
ِ
بــه
جـــــاء يف
وربيع
وعـــــــــد ِ
ٌ
ٍ
َ
الن�صــــــــر بـــــــ�آذا َر ِ�ســــــــوا ْر
ُزيــــــّنَ
ُ
وطــــــنُ الأحـــرا ِر يبقى �صامد ًا
للعـــــلى ي�ســــمو ،وللحقِّ َمنــــا ْر
طول املدى
تلكم ال�شـــا ُم على ِ
ُ
ٌ
للمجد يف الدنيا انت�شا ْر
دوحة
ِ

شعر
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ُ
مفاتيح �ضوء

�ساحات المجد

•حممد طارق اخل�ضرا

دم�شق ،حبك �إخال�ص ومعتقد
نور توهج بالآمال يتقد
�أنت العرين لأحرا ٍر بهم ظفرت
فخر ًا لكل كرمي الأ�صل ينعقد
من يا�سمني �ش�آم العز رو�ضتها
ومن �شموخ جبال ال�صيد هم �صمدوا
كنت احل�ضارة والتاريخ من قد ٍم
�شعوب بعد ما ولدوا
�أحقاب قبل
ٍ
�آرام ت�شهد والفينيق قد جعلوا
بحر العروبة �أجماد ًا بها �سعدوا
تلك ال�ش�آم بها الأديان قد عظمت
�صارت �أوابدها رمز ًا ملن ر�صدوا
ملا الإخاء لكل امل�ؤمنني بها
�أ�ضحى مذاهب فيما بينها رفد
كان امل�سيح وكان احلب غايته
وامل�سلمون ب�أخالق الهدى �صعدوا
ألق
واليوم نفخر من ٍ
جمد �إىل � ٍ
�شعب تفجر بالآالف يتحد
ُّ
تلتف حول ن�صري احلق هات َف ًة
بالروح نحمي حمى الأوطان يا �أ�سد
وطن
�أنت الأمني و�أنت الأمن يف ٍ
يفديك كل جموع ال�شعب والولد
هذي املاليني قد فا�ضت ب�ساحتها
تبدي التالحم ،والأ�شرار ترتعد
أمل
�أ ّما ال�شمال فجل النا�س يف � ٍ
نادوا اجلنوب وهم ُقربى ليتحدوا
جابوا �شوارع �أحياءٍ بكاملها
وال�صوت متَّحدٌ للحق منعقد
فيها الأباة بكل ال�صدق وقد وقفوا
جنب ال�ش�آم جلمع ال�صف جتتهد

•عمر �صربي كتمتو
1ـ الأخوة:
جل�سوا بقرب املدف�أة
كي ال يحل الربد يف �أج�سادهم �أو ي�ستقيم
وتزاحموا متدثرين بجلدهم
وتقا�سموا خبز امل�ساء
وب�سملوا
وتراحموا
وتبادلوا نظرات من ير�ضى بق�سمته
من املوىل العظيم
هذا نها ٌر �آخر مي�ضي
ويخرج من �سنني العمر وحده
مت�أم ًال ،متفائ ًال
على الع�صافري التي رحلت تعود
وتقرع الباب القدمي
َّ
عل املحارب ي�سرتيح
وي�سرتد ال�سيف غمده
2ـ ال�ضحية:
عبث ًا نحاول �أن نغني
فالظالم ينام حتت اليا�سمينة ثم ي�صحو
قبل �أن يلج ال�صباح وينتقي منا ال�ضحية
عبث ًا نحاول �أن ن�ضيء ال�شمع يف البئر
الأخرية
نق�ص على الذين تثاقلوا يف
عبث ًا نحاول �أن َّ

•نور املو�صلي
وال�شعب يف وطن باحلب قوته
الكل فيه لدرء ال�شر هم ج�سد
�أما فل�سطني كل النا�س قد هتفوا
يفدون قلعة �شا ٍم مثلهم �صمدوا
أمل ،هم للوغى ٌ
هم للوفا � ٌ
�شرف
نائبة يف ال�شا ِم هم �سند
يف كل ٍ
الغرب ح ّر�ض والتخريب غايته
ملغت�صب يف �أر�ضنا ح�شدوا
دعم ًا
ٍ
يبنون فيها بيوت القهر من دمنا
م�ستوطنون وجل الأهل قد و�أدوا
ٌ
كارثة
أوطان
رب من ال ِ
يف كل �ش ٍ
حتى املئات من الأطفال قد وقدوا
مغت�صب
والقد�س ما �سلمتْ من غزو
ٍ
فيها امل�ساجد والآباد قد �صفدوا
ً
�شاخمة
ُي ْعلي الوفاء �صروح املجد
وال�شر يهدم �أجيا ًال �إذا حقدوا
يا فار�س ًا جعل التحرير ِق ْبلته
�إن مل ُن�سارع �إىل الأق�صى �س ُيفتقد
ٌ
وا�ضحة
فدروب الن�صر
�سر للعال
ُ
م ّنا الفداء ومنك اخليرْ ُ واملدَ ُد
ٌ
قاطبة
�أعليت جمد بالد ال�شام
و�سيفك احلر للتحرير ينجرد
ل�شعب �سما ِّ
للحق َو ْق َف ُت ُه
طوبى ٍ
ُي ْعلي الكرامة ،والبنيان ي�ضطرد
�أحرار تنه�ض �إخال�ص ًا لقائدها
قوال ًوفع ًال وقد �أوفوا مبا وعدوا
تفنى ال�شعوب �إذا هانت كرامتها
فخر وهم عمد
�أما الأباة فهم ٌ

بنتُ هذا ا َ
راب
خل ِ
روح ب َ
ني ُركا ِم
َتف َّتحتِ يا ُ

ِب ِك يا ُ�ش َ
علة ا َ
رف ما بي
حل ِ
عر ٌ
مِن ِّ
برق ُيح ِّم ُلنا
ال�ش ِ

ً
وم�ضة َت�س َت ِفزُّ ال ُغروبا

يم
ال َغ َ
َن ْ�س ِري به...

•••

َّ
معنى ُت�س ِّكنُ نار ًا
عل َقطر َة ً

�أنجْ َ َبتْني املنايف ن�شيد ًا

وتَطْ ِوي ُحروبا

َ
ني
طويل الأن ِ
ا�س َت َقيتُ املدى...
ْ

•••
�سن َِج ُّف كثري ًا ل َن ْقل َِب

�أ ْر َ�ض َع ْتنِي ُعيونُ ال َّثكاىل

�أقدا َرنا

فقر
ليلي ٌ
وهَ دْ هَ دَ َ

ف َتعاليَ ْ ِل َن ْع ُل َو
َغنِّي معي:

املُنى

حرب
و َر َّبتْ
ِ
جناح َي ٌ

غ ِّلقي مِثلما �شِ ئتِ يا � ُ
أر�ض

ُ�ص ِقلتُ
ك�سيف...
ٍ
و�أَ ْو َم ْ�ضتُ �أك َ
رث!

�سمعك
أبواب
ِ
� َ

َّ
�سل مييني ال َّردى

وا�س َتنكِري ُل َغتِي
ْ

فكتبتُ :

ماء روحي،
َ

احلرف هُ ِّبي
�أيا غار َة
ِ

فا�س َح ِبي عن مَواطِ ِئ
�أو ْ

ُ
ُ
واملوت
اجلهل
َط َغى

َر ْعدِ ي الدُّ ُروبا

َ
فوق املُقدَّ ِ�س مِن َدمِنا

واه ُج ِريني
ْ

مح يُهدِّ ُد ُع َ
نق احليا ِة
�أل ُْف ُر ٍ

ْف �أُ ْفق ِِك
ا ْر َفعِي َ�سق ِ

ا�س َر ِحي يا دوا ُة
ْ

�سماء
عن ها َمتِي يا
ُ
ا�ص َعدِ ي ِف َك ِري
ْ

َّيك َت ْكفِي
مفاتيح �ضوءٍ ب َكف ِ
ُ
لتُوم َِئ ِللَّيلِ ُي ْغ ِلقُ �أ ْبوا َبهُ

غيمي بال َعدَ ِم ُ
احل ِّر
َيخْ ُل
َ
� ْأهطِ لْ و� ْأهطِ لْ �إىل �أن

•••

�أ ُذو َبا!

ويعو ُد غريبا

الو�صايا
النوم
�أحداث املدينة.
�أو حكاية عا�شق �ض ّمته �شرنقة املنية
فاقر�أ علينا �إن �أردت الفاحتة
3ـ الفتوة
كرب ال�صغار
و�أتقنوا فن الكالم وفن تقبيل ال�شفاه
وجتادلوا حتى بلوغ الفجر
ثم تقا�سموا معنى احلياة
ومت�سكوا بخيوط ليل مل يعد ليالً
ّ
أ�سرة واملجون
وعادوا لل ّ
ال الريح توقظهم
وال �صوت الع�صافري التي عادت من املنفى
وال �صخب اجلداول واملياه
رقدوا �صباح ًا بعد جهد ال ُّ
يكل
وقد م�ضى ٌ
ليل لينتظروا �سواه
كرب ال�صغار
وغادروا احلي القدمي
و�أغلقوا باب الديار
وخ ّلفوا البيت العريق وراءهم
ً
نارجنة �أو يا�سمينة
ر�سموا على جدرانه
�صور الطفولة والأقا�صي�ص التي �صارت

حكايا
يف تفا�صيل املدينة.
4ـ الو�صايا
كم قلت لك
ر ّو�ض م�شاعرك الرقيقة وانطلق
من �أ�سر ما�ضيك الذي لن يرحمك
كم قلت لك
�إن املدائن لك
ّ
رطب �شفاهك من مياه النهر
كي تقوى على القيظ الذي �أدمى ال�شفاه
و�أرهقك!
كم قلت لك
ه ّون عليك
وال ت�سر مت�سرع ًا نحو النهاية
�إن دربك مل تزل حبلى
ب�أحالم الكهولة
فالتقط �أنفا�س �صدرك
َّ
عل قلبك ي�ستعد جلولة �أخرى
وتدرك م�أمتك
�أولي�س هذا مبتغاك
ومرجتاك ومطلبك؟

قصة

• هدى و�سوف
وتعد نف�سها مثقفة ،فهي قارئة
�أم��ي معلمة مدر�سة،
ُّ
ً
ومطلعة ،وال �أعرف كيف غدت يف يوم وليلة �أما تقليدية
ك�أغلبية الأمهات ،اللواتي يفرحن عندما ي�أتي البنتهن
عري�س رمبا لأن العري�س كما قيل ،لقطة.
كنت يف غرفتي �أت�صفح املحا�ضرة الأخرية من مادة علم
الإجرام والعقاب من منهاجي يف احلقوق عندما �أخذت وفود
الن�سوة تتقاطر �إىل بيتنا من اجل��ارات واملعلمات ،زميالت
�أمي يف املدر�سة ،اللواتي �سمعن باخلرب ،واللواتي �أي�ض ًا �أرادت
�أمي �أن تتباهى �أمامهن بعري�س ابنتها املميز ،فقامت بدعوتهن
�إىل قهوة ال�صباح.
مل يكن من عادتي التن�صت على �أي حديث ،لكن مو�ضوع هذا
احلديث ال�صباحي كان يخ�صني ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه مل يكن
با�ستطاعتي �أن �أمنع و�صول �أ�صواتهن املرتفعة �إىل م�سمعي،
حيث انربين بعبارات املديح والثناء على موا�صفات العري�س،
وراحت كل واحدة منهن تديل بدلوها ،فقالت ال�سيدة هيفاء
زميلة �أمي:
ما �شاء اهلل يا �أم رامي ،ما هذا احلظ الذي �أتاكم؟ دكتور غني
و�شاب ويف مقتبل العمر!
وقبل �أن تنهي كالمها� ،أ�سعفتها جارتنا �أم �شادي
و�أي�ض ًا و�سيم ،لقد �صادفته البارحة على الدرج عندما كان
قادم ًا لزيارتكم
و�أ�ضافت �أم �أحمد بده�شة وا�ستنكار:
وابنتك ال تزال طالبة ،مل تتخرج بعد من اجلامعة ،وتقدم
خلطبتها دكتور؟ ك��ان ب�إمكانه �أن يرتبط بدكتورة مثله �أو
مهند�سة ،ترى كيف وافق �أهله وجتاوزا هذه امل�س�ألة؟
كنت �أ�شعر بغيظ �أمي ،ال �سيما �أنهن مل ي�سمحن لها بفر�صة
للرد ،لكن ال�سيدة هالة وهي �أ�شد املقربات منها ،وا�ستها قلي ً
ال
عندما �أ�ضافت على ما قيل �شيئ ًا من اللطف واملودة:
على ر�سلكن ،و�أحالم �أي�ض ًا ال ينق�صها �شيء ،فتاة حلوة مثل
الوردة ،طالبة جامعية ،وكلها �أدب و�أخالق� ،أين �سيجد مثلها؟
يف ذل��ك النهار ،وبعد تلك ال�صبحية ،جن جنون �أم��ي من
الغ�ضب ،وبعد خروج الزائرات �أ�شعلت البخور وراحت تدور يف
غرف البيت وزواياه ،وهي ترغي وتزبد ك�أمواج البحر الهائجة،
مرددة هذه العبارات :ليعمي اهلل عيونهن وليبدد ح�سدهن.
علي� ،أجل�ستني على الأريكة و�أخذت تلف فوق ر�أ�سي
ندهت ّ
وحويل ب�سحب البخور املت�صاعدة من مبخرة الفخار ،وهي تقر�أ
ب�صوت م�سموع ال�سورة الكرمية(قل �أعوذ برب الفلق) ..قلت
لها:
�أمي ما لنا ولهن؟ �أقوالهن ال تقدم وال ت�ؤخر يف �شيء
�صحيح �أنني انزعجت من تفاهة �أحاديثهن التي كان فيها
تقليل من �ش�أين وك�أنني �أم ّية ول�ست طالبة جامعية على �أبواب
التخرج ،و�شهادتي تهيء يل م�شروع حمامية يف امل�ستقبل.
ردت �أمي:
لو ر�أيت احل�سد الذي كان يتطاير من عيونهن وهن يتكلمن.
عقبت:
لي�س حل�سدهن � ّأي قيمة
قالت:
لكن احل�سد يفتت احلجر ،هكذا يقولون ،على كل غيرّ ي
مالب�سك ريثما �أرتب غرفة ال�ضيوف ،فالدكتور مازن على و�شك
الو�صول� ،أمل تالحظي كم هو دقيق يف مواعيده؟
كنا ال نزال يف ال�ساعات الأوىل من النهار عندما ملحت الدكتور
م��ازن م��ن �شرفة بيتنا ،وه��و يحمل يف ي��ده باقة م��ن ال��ورود
احلمراء ،اعرتاين ا�ضطراب ورك�ضت �إىل الداخل .ولأين مثل
كل الإناث يف هذا ال�شرق ،ولدت ويف داخلي في�ض من العاطفة
مرة،
�أبحث عن م�ستقر لها ،مذ �أب�صرت عيناي �ضوء احلياة لأول ّ
مع ال�صرخة الأوىل ،وال�شهقة الأوىل التي حتمل عربها ومعها
نداء البحث عن الآخر وتعلن الرغبة يف العثور عليه وااللتقاء
به ،كي ال تبقى هذه ال��روح م�شطورة وخائبة بال رفيق �إىل
الأبد ،لهذا عندما ر�أيت مازن قلت لنف�سي لعله هو ،هذا الذي
�أود العثور عليه ،وقلت لأمي لقد �أتى.
قالت:
ً
�ضعي على وجهك �شيئا م��ن حمرة اخل���دود ،لونك �أ�صفر
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عري�س لقطة
و�شاحب كله من احل�سد.
�أما �أنا فقد كنت �أع��رف ب�أن وجهي مل يكن �أ�صفر اللون من
احل�سد ،لقد كنت م�ضطربة وخائفة من التجربة اجلديدة،
وامل�شاعر اجلديدة ،والتي ال �أعرف �أن �أحدد كنهها بعد ،ف�أنا ال
�أعرف الدكتور مازن �إال من �أ�سابيع معدودة فقط ،وكل ما �أعرفه
�أن��ه طبيب خمت�ص يف جراحة القلب ،وه��و خريج جامعات
فرن�سا ،يبحث عن زوجة ويريدها ابنة بلده ،وكونه مرتبط
بعقد عمل يف �إح��دى م�شايف باري�س ،كان على عجلة من �أمره
لإمتام هذه املهمة� ،أي اخلطبة والزواج ،ا�ستدل علينا عن طريق
املعارف والأ�صدقاء امل�شرتكني والذين اعتربوا �أنف�سهم وا�سطة
للخري ،ويبدو �أن حظي طيب كما قيل� ،إذ حظيت بر�ضا و�إعجاب
الدكتور من النظرة الأوىل واللقاء الأول ،لذا حدد موعداً،
بحيث يتم �إجناز كل الأمور خالل �شهرين ،ن�سافر بعدهما �إىل
فرن�سا.
تقدم بعر�ضه ب�شكل �صريح ومبا�شر ،وتكلم بطريقة الواثق
من نف�سه ،بطريقة ال يرقى ال�شك �إليها باحتمال رف�ض عر�ضه،
ويف احلقيقة لأكن �صريحة ،لقد �أعجبني �أ�سلوبه وثقته بنف�سه
مع �أنني مل �أكن �أفكر بالزواج قبل �إكمال درا�ستي ،وهذا كان ر�أي
�أمي �أي�ض ًا .لكنها غريته عندما تقدم الدكتور و�أقنعتني بعد
حوار دار بيننا فقالت يل:
كل �شيء يف احلياة قابل للنقا�ش ،للأخذ وال��رد ،قد ي�ضع
الإن�سان لنف�سه خطة وير�سم طريق ًا ،وقد يحدث �أن يطر�أ �أمر
ما يعدل من هذه اخلطة ،ف�إذا كان هذا الطارئ �إيجابي ًا عليه
�أال يتوانى ،و�أال يدع الفر�صة مت�ضي من �أمامه ،احلياة فر�ص،
و�أنا �أرى يف الدكتور فر�صة ممتازة لك ،ت�سافرين �إىل فرن�سا،
ت�شاهدين العامل املتح�ضر ،حت�صلني على جن�سية �أجنبية �أنت
و�أوالدك ،وتدر�سني هناك ،هذا ال�شاب يعجبني ،عقله منفتح
ينظر �إىل امل�ستقبل بطريقة علمية وع�صرية.
لكن �أبي كان له ر�أي مغاير ،فقال حرفي ًا:
البنت ال تزال �صغرية ،و�أنت تريدين �أن تر�سليها �إىل �آخر
الدنيا؟ هل تت�صورين �أنك قادرة على االبتعاد عنها؟ نحن ل�سنا
م�ضطرين لتزويجها بهذه ال�سرعة ،هل يعقل �أنه خالل �شهرين
يريد �أن يتزوج وي�أخذ البنت؟ ماذا جرى لعقلك يا فايزة؟ �ألي�س
من �ألأف�ضل �أن نتمهل ونرتيث قلي ً
ال؟
ردت �أمي عليه قائلة:
احل��ظ اجل��ي��د ال ي���أت��ي ك��ل ي���وم ،وم��ن ناحية بعدها عني
�س�أ�ضحي �أمام �سعادتها وم�ستقبلها ،لن �أكون �أنانية و�أفوت عليها
هذه الفر�صة.
وافقت �أمي يف ر�أيها ،وان�صاع �أبي و�أخي الأ�صغر تلقائي ًا للأمر،
وحددنا موعد ًا حلفلة العر�س.
فتحت الباب للدكتور مازن ،وتناولت من يده الورود اجلورية
احلمراء و�أن��ا �أردد يف داخلي :كم هو رائ��ع ورقيق� ،شاعري،
ح�سا�س ،جلب ورود ًا حمراء ت�ساوي �أجمل و�أغلى هدايا العامل
بالن�سبة يل.
دخلنا الغرفة وجل�ست مقابله على كر�سي بعيدة� ،أخذت �أمي
تتفق معه على ترتيبات العر�س ،يف حني م�ضيت �إىل املطبخ
وقمت ب�إعداد القهوة ،وعندما �أتيت تقدمت منه وانحنيت
باجتاهه لأق��دم له الفنجان ،و�صار وجهه قريب ًا مني ،مما
مكنني �أن �أ�شم الرائحة الغثة وهي تلفحني عندما قال� :سلمت
يداك ..فعدت بج�سدي �إىل الوراء ب�شكل ال �إرادي ،قدمت لأمي
قهوتها و�أنا �أملح �سعادة العامل تخيم فوقها وتغمر وجهها.
جل�ست يف مكاين و�أن��ا �أت�ساءل� :أمل يكن با�ستطاعته �أن
ي�ستغني عن تناول الب�صل يف هذا ال�صباح؟!
وبعد �أن غادرنا ،حكيت لأمي ،فقالت:
�أح�لام� ..أنت تدققني يف �أب�سط الأ�شياء و�أ�صغرها و�أتفهها
�أي�ض ًا ،رمبا كان م�ستعج ً
ال ومل يخطر يف باله �أنك �ستقرتبني منه
�إىل هذا احلد.
قلت:
ممكن
بعد �أيام من هذه الزيارة ،دعاين ملرافقته �إىل �شاطئ البحر،
مت�شينا على طول ال�شاطئ و�أنا �أنظر �إىل الأمواج وهي تتلألأ
وتتمايل ،بتماوجات زرقاء نقية ،كنت �أرقبها و�أنا �أر�سم عرب
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هذه اللوحة م�ستقبلي مع الدكتور ،و�أحلم بحياة نقية و�صافية
علي �أن
كهذا البحر الأزرق اجلميل ،كنا نتحدث ،عفواً ،رمبا هنا ّ
�أكون دقيقة يف الو�صف �أكرث و�أ�صحح لأقول� :إنني كنت �أ�ستمع
حلديثه ،بل ملحا�ضرته ،لأنني �شعرت ب�أن الذي يحدثني دكتور
يف اجلامعة يلقي حما�ضرة على طالبه ،وهو دكتور �صارم يف
ر�أي��ه ،وجدي كثرياً ،بحيث �أنه ال مينح طالبه فر�صة للتعبري
عن ر�أيهم ،فلم �أ�شعر �أنني برفقة حبيب ،وال �صديق ،وال حتى
خطيب يحاول �أن يكون قريب ًا من الفتاة التي �سريتبط بها،
والتي �ستغدو �شريكة حياته وعمره القادم.
جل�سنا حول �إحدى الطاوالت التي انت�شرت يف املكان وتناولنا
الع�صري ،وعندما نه�ضنا لنعود ،كنت �أقف بجانبه وهو يدفع ثمن
بعيني يف مالحمه بحث ُا عن رفيق
الع�صري ،كنت �أمتاله و�أجوب
ّ
روحي ،عندما توقف ب�صري رغم ًا عني يف �أذنه الي�سرى لأرى
كتلة �صفراء عالقة بها وظاهرة للعيان ،ف�شعرت بالنفور.
وعندما �أخ�برت �أم��ي عن م�شواري و�آخ��ر ما ر�أي��ت� ،أع��ادت
الزمتها ،ب�أن هذه الأمور تافهة ،وزادت ب�أن قالت:
بعد ال��زواج تعلمينه �أن��ت� ،أن ينتبه لهذه امل�سائل ال�صغرية
ويتالفاها ،وهي لي�ست �أم��ور ًا جوهرية� ،أتعتقدين �أن هناك
واحدة ّ
ت�ضيع من يدها هكذا عري�س ًا من �أجل �أمور النظافة هذه
التي تزعجك؟
�أذعنت لكالم �أمي التي �أحبها ،ولأنها َمثلي يف كل �شيء ،ولأنها
يف نظري ال تخطئ تقدير الأمور ،وال تقييم الأ�شخا�ص.
مرت �أيام قليلة على هذا امل�شوار عندما التقينا من جديد
ّ
وكنا جنل�س �أنا وهو يف غرفة �أخي� ،أمام جهاز احلا�سوب ،وكنا
املرة مل تكن هناك رائحة
قريبني من بع�ضنا جداً ،ولكن هذه ّ
ب�صل ومل �أر �شيئ ًا يف �أذنيه ،كنت �أدق��ق يف �أنفه الناعم جداً،
يعرفني
عندما ر�أيت ما ر�أيت ،فلم �أعد �أ�ستوعب ما يقوله ،وهو ّ
على مواقع االنرتنيت ويحثني على اتقان الإنكليزية ،وهذا �أقل
ما ميكن ال �سيما �أنه يتقن لغتني وي�سعى لإتقان الثالثة.
يف امل�ساء وبعد �أن غادر ،قلت لأمي التي كانت �سعيدة وبح�ضور
�أبي و�أخي:
قويل حل�ضرة الدكتور �أن ي�صرف النظر عن املو�ضوع ،ويبحث
عن عرو�س �أخرى قبل �أن تنتهي �إجازته ،ويحني موعد �سفره
�إىل باري�س
وعندما ه ّمت �أمي بالكالم ،قلت ب�صوت حازم:
�أمي �أرجوك �أن تكفي عن هذه الرتهات التي مل �أعهدها بك..
لقد �أ�صبح الدكتور مازن طبيب ًا جراح ًا وهو ال يجيد ما يُعدّ من
م�سلمات احلياة ،وتريدينني �أنا �أن �أعلمه النظافة بعد زواجي
منه؟ �إذا كانت �أمه مل تعلمه ،وال درا�سته علمته ،وال غربته
علي �أن �أتركه من �أجل نظافته
علمته� ،س�أعلمه �أنا؟ وت�ستنكرين ّ
فقط؟ و�إذا كان ال يجيد �أتفه الأ�شياء ،كما اعتربتها �أنتِ  ،فهل
تعتقدين ب�أن هناك قيمة لأي �شيء �آخر يجيده ويتقنه.
ا�ستطاعت �أم��ي �أن تلفظ جملة واح��دة ،قالتها على عجل
وخ��وف ورع��ب ،و�أن��ا �أحل��ظ جحوظ عينيها ونظرة الرجاء
والتو�سل فيهما ،عندما �سمعتها تقول:
لكنه دكتور يا �أحالم ،دكتور� ،ست�ضيعني منك دكتوراً.
تابعت كالمي:
�أمي� ..أنا �أريد �أن �أعي�ش مع �إن�سان ،لي�س مهم ًا �أن يكون دكتور ًا
�أو مهند�س ًا ،لي�س مهم ًا �أن يتقن الإنكليزية والفرن�سية� ،أريده �أن
يعرف كيف يغ�سل فمه عندما ي�أتي ليطبع قبلة حب على �شفتي،
قبلة ت�سقط معها كل اللغات وكل الألقاب وكل املزايا ،فال تبقى
غري لغة الأنفا�س وتالقي الأرواح...
�أنا ال �أريد هذا الدكتور ،ال �أريد هذا العري�س اللقطة .حفظه
اهلل لأهله ولكل من يعتربه لقطة.
حانت مني التفاتة �صوب �أبي ،ر�أيته يبت�سم بفرح وبتواط�ؤ
خ��ف��ي ،غ��م��زت ل��ه ب��ط��رف عيني ،اجت��ه��ت �إىل غرفتي وقلت
ت�صبحون على خري.
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لو تزهر ّ
الريح

لك الفيحاء..
َ
•بديع �صقور

•د� .أحالم غامن
�إىل روح ال�شاعر الراحل �سائر �إبراهيم
�أت�صمت حني �ضج بك ال�صهيل
� ُ
أحم�ض �صوت (�سائر) �أم هديل
رثا النحل الذين ي�ضيف منهم
حبق ظليل
على ما كان من ٍ
(ل�سائر) والريح تهفو:
�أقول
ٍ
�أيدري ما �أرابك من ُي ُ
هيل؟
لقد �صدَّ عت لعنة من رمانا
وقد يرمى بها (احلمد) الطفيل
ف�أ�شرقْ حيث ّ
كل النور ي�سعى
ف�إنّ الليل �أ ّم ُته متيل
وكيف ينوبك املثوى بجرح
َ
جهادك �سائر للنور �سائر
وحتميك البالبل والطلول؟
و�أنت لزهرة املعنى �سليل
ف�إن ين�أَ الف ِرنْدُ فقد �أركم
وباجلوزاء منزلكم خميل
فراقد يف �سماء ُع َ
�شم�س
الك ٌ
ُ
الف�صول
تل ّونها ب�ضحكتك
�ستبقى حيث حتفظك املعاين
قافية ر�سول
وها لك غري
ٍ
على �شفتيك خمر ُة �أقحوان
يعتّقها بح�ضرتك اخلليل
ومتل�ؤك الأماين و�أنت � ٍآت
و�صو ُتك � ُ
آية ويداك جيل
تك ّل َ
لك ال�ش�آ ُم بنجمتيها
ويرفل ظل قامتك اجلزيل
ف�إنَّ النا�س قد حزنوا عليكم
كما �أنا يف رحيلكم كليل
َ
لك الفيحاء حتى ال �أغايل
�أهذا املوت ُ
موت �أم �سبيل؟
وما ي�سقى ال�شهيد بغري �ش ْهد
ُ
ال�سل�سبيل ملا ي�سيل
و�أنت
لي�شهد يف يقني ال�شك منه
وي�ست�سقي قوافيك النّخيل
عا�ص
و�أ َّنى يهتدي للأمر ٍ
فاحتة ُ
رعيل
(ل�سائر) كل
ٍ
م�سرى
ف�إن يكن القري�ض يريد ْ
ف�إنّك ذلك امل�سرى اجلليل
لل�شباب مع ّلقات
�سترتك
ِ
ك�أنّك تنحو نحوهم وتقول:
أعراب قومي
�أال يا �أ ّمة ال ِ
ك�أن العرب ك ّلهم عليل
بالغة ال�شعر املُ�صفّى
فيا ابن
ِ
ولل�شعر املنائر والأفول
جيل
ينام اجليل دونك �ألف ٍ
ويبلى فوق �شاهدك البخيل
غدا من قد بدا ..والبحر نوح
وماذا بعدُ � ..إن غرق الأ�صيل؟
�سال ُم اهلل ما هم�ست �شفا ُه
عليه وما بدا وغدا ُ
نزيل

شعر

والروح
بني الزّ هرة ّ
غد بعيد . . .
ترانيم ٍ
ممرات الوقت
ن�سيم اللّحظة يعرب ّ
..
احتماالت كثرية تنتظرك
على ب ّوابة ال�صمت .
••••• •••••
العا�شقة تت�ش ّبث بحبال املطر
حتت �شجرة القلب تنتظره . .
ذات غ�ضب
ترك البيت
�سافر يف ليل عا�صف . .
وخالها وراء �ستائر النـّ�سيان .
••••• ••••••
« بني املطر والغيم «
ال�سمع �إىل �أوجاع النـّواقي�س . .
ن�سرتق ّ
« بني اهلل والزّ هرة «
�أراجيح الأطفال اليتامى خاوية . .
والغائبون لن يعودوا .
••••• •••••
« بني العنق والأر�ض «
« بني املطر والغيم «
الريح بالنـّوافذ . .
تع�صف ّ
اليتامى وحيدون ي�صلّون فوق قبور �أهلهم .
••••••• ••••••
والريح
الريح ّ
بني ّ
تتقاطع ال�شـّهب
وتتزاحم النّجوم
بني الغيم والغيم

•م�صطفى �صمودي

توقيعات

()1
وحني �أقبل ال�شتاء
ّ
تعطلت مفا�صل الهواء
و�صار يبلع البيوت
واملوت من عويله
يكاد �أن ميوت
ما�سطا َع هدْ م خيمة �صغرية
لكنه ْ
ن�سيجها
ُ
لعاب عنكبوت
ُ
-------------------()2
�أ�سفاره كال�سندباد
من الرحيل �إىل الرحيل
من هيكل النور املقد�س
تاق يبغي املُ ْ�ستحيل
وحني عاد
وحلمه حلم النخيل امل�شتهى
املُنداح من ناي الأ�صيل
و�أدوا ربيع عزي ِفه ِ ال�سحري
يف بدء الهديل
ون�سوا ب�أن ح�صانه الناري
رغـم جلامـه الدَّ موي ..
ما ن�سي ال�صهيل
-------------------()3
يا ذوب قلبي
يف احل�ضور ويف الغياب

الع�صفور الغريب ي�ستعدّ
للرجوع �إىل وطنه .
ّ
•••• •••••
حتت �سدمي من دخان
املدينة تهجع فوق �سرير التـّعب .
وال تنتظر من يوقظها . .
املدينة ال تنتظر �أحد ًا .
••••• •••••
« بني املطر والغيم «
القادمون عابرو �سبيل . .
بو�ضوح ن�سمع انك�سارات �أ�صواتهم
ونلحظ ظم�أ �شفاههم .
الرجوع
بني معابر ّ
ال�سفر ومداخل ّ
حقائب وم�سافرون ملّوا االنتظار .
•••••• •••••
بني اجلذور والأ�سئلة
حتت عر�ش املاء
تنزلق �أقدام الآبار
ما �أتع�س الآبار اجلافّة !
ما �أوح�ش القلوب اخلاوية من احلب ِّ !
ما بني العنق وهذا اخلواء
ال�صراخ .
« تطقّ « مرارتنا من ّ
•••••• •••••
ما « بني اهلل والزّ هرة «
تتج ّمد الكلمات على �أل�سنتنا . .
كيف نذيب اجلليد يف حلوق القمم ؟
كيف نعيد من رحلوا بعد �أن ق�ضم الزمن
�أعمارهم ؟
كيف ؟ !

ج�سدي هو املنفى
و�سارية اغرتاب
من رف طفل ت�سا�ؤيل
انتحر على الأبواب
�أ�شرعة اجلواب
ملّا ر�أت من حولها
وطن ًا يتوجه اخلراب
-------------------()4
و�أدور ي�أكلني الفراغ
حمدق ًا بدوائر الال�شيء
معنى
معنى له ً
كم َف َّت�شت عن ً
وعن وقت له ٌ
وقت ..
ولكنْ  ..ما اهتديتُ
طرز ُْت بالأحالم ثوب الأمنيات
ّ
َ
َ
فما عل ْوت وما َعل ْيتُ (•)
الوردي
و ك� مّأنا نب�ض احلياة بحلوه
ّ
يا كم قد �صار يف َع ْي َن ّي َم ْيتُ
مازلت �أذكر ما �سمعت ..
وما مل�ست ..
وما ر�أيتُ ؟
يف حلظة م�سلوخة من وقتها
�أيقنت �أنْ ..
ما عاد يف امل�صباح زيت
-------------------( • ) َعلَو ُْت باملكان َ /علَ ْيتُ باملكارم

•••••• ••••••
الريح على �أر�صفة املحطات
ننتظر ّ
واملناديل البي�ضاء َتعِد نف�سها
بال�سفر �إىل جنّة اهلل .
ّ
كيف �سريفرف الوله بني جوانحنا
بعد �أن �سقطت قلوبنا يف
�أتـّون احلقد ؟
•••••• •••••
« بني املطر والغيم «
عاريان . .
والريح . .
�أنا ّ
ً
الريح ت�ستعري زهرة لت�سرت عريها
ّ
�أما �أنا . . .
فمن يهب يل �أ�صي�ص ًا �أزرع
الريح ؟ !
فيه زهرة ّ
احلب لأعطـّره
من متنحني
َّ
الراحلة ؟ !
نني
ال�س
بقطرات ّ
ّ
•••••• ••••••
« بني املطر والغيم «
تزهر الأ ّيام
الريح والزّ هرة
بني ّ
ف�ضاءات بي�ضاء
لأقمار على و�شك النّوم .
••••• ••••••
« بني اهلل والزّ هرة «
ب ّوابة من خيال
نهر الوجد يجري . .
والنـّف�س ريحانة الع�شق

�أريد َ
منك

•خالد نزيه هنيدي
�أريد منك
ً
طفلة  ..ال ت�شبهني
ت�سري بني خطوط يدي
كتوقعات عرافة

�شعرها جمدول من �سنني ال�شتاء العاب�س
ً
ُ
مف�ضوحة
تفتعل من الرماد ق�صيد ًة
تعقدُ على جبيني َّ
كل انتظاراتي
ٌ
طائ�ش...
فرح
ي�صي ُبها ٌ
َ
تبع ُ
الغرفة
كو�سائد
القليلة
رث �أمانيها
ِ
ِ
تهد ُم َ
الليل فوقي
النهر �سالال ِتها َّ
ال�شق َّي َة
ُ
وميتدح ُ
حاب املواربة
ال�س ِ
تر ُّد نافذ َة َّ
وعندَ رحيلي تبدو كما �أنا:
ُ
مطر حزين
منذ ٍ
� ُ
أغلق نوافذي
ال�صباح ل َّ
أزف ليلي
أذهب
ِ
� ُ
حلفل َّ
رباء.
مير بي ال ُغ ُ
�سريع ًا ُّ
ْ
ْ
قمر واحدٌ  ..يل
مل
يكتمل ٌ
أ�ضع َيدي على َ�شف َت ْيهِا
َوعندَ رحيلي � ُ
احللم الذي قلنا ُه َم َّر ًة.
�أتذ َّك ُر
َ
�أريدُ َ
منك
ً
طفلة  ..ال ت�ش ِب ُهني
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•ملي�س الزين
بتجربة عبو ِر املعرب .ففي
كان على العرو�سني �أن ينطلقا ُمب ِكّر ًا بح�سب ن�صائح من �سب َقهم
ِ
َ
ُّ
كرمي �أجرة الفندق ،وعا َد
تن�شب فج�أة .دف َع
ي�سلم العابرون من ا�شتباكات قد
ال�ضحى ال
ٌ
ُ
ُ
ً
َ
بقبلة �سريعة قائ ًال" :لن نف ّو َت الوجبة الفاخرة،
ها
ل
عاج
ثم
�ساعته
يف
نظر
للغرفة.
ا
�سريع
ٍ
َّ
َ
ما ر�أ ُيك؟"� .ضحكت قائلة" :حتى يف الأوقات احلرجة ال تن�سى نهمك للطعام" .جذ َبها من
ألتهمك".
يدها باتجّ اه الباب وهو
يهم�س� " :أولي�س ذلك � َ
أ�سلم من �أن �أجو َع على الطريق و� ُ
ُ
َ
ُ
ت�شعر �أنّه يخفي َ
يح�صل على الطريق فقد �أجرى
مما قد
كانت
خلف تلك الدُّ عابات خماوفه ّ
ُ
َ
ُ
ُّ
ّ
�صفحات التّوا�صل للت�أكد
ويطالع
أ�صدقاء واملعارف،
عدّ ة اتّ�صاالت خالل نهار الأم�س ،ي�س�أل ال
ِ
ُ
َ
من �سالمة ّ
الطريق.
كل ما قد يطر�أُ بالبال ملائدة الإفطار ،ما َ
كا َنت البوفيه حتوي ّ
جعل اخت�صار � ّأي جزءٍ منها
أح�ضرتها
كول مثله .عادا �إىل الغرفة لرتتديَ حجاب ًا وعباء ًة
�أمر ًا
ي�صعب على �أَ ٍ
ُ
�سوداء � َ
َ
خ�صي�صا ،فاملر�أة ال�سافرة لن ُي�س َمح لها بالعبور.
أجرة من �إنطاكية �إىل الريحان ّية و�أخرى �إىل احلدود ،ختما اجلوازات من
ا�ستقال �سيار َة � ٍ
بخيام لالجئني على احلدود،
اجلانب الرتكي،وانح�شرا يف �سيارة "فان" ،انطلقت ببطء مرور ًا
ٍ
كل حاجز .بدَ ت لها � َ
ّ
املتكررة عند ّ
أ�شكال الرجال غريبة ب�أغطية
التوقفات
ثم بد�أت رحلة
َّ
ّ
َ
الر�أ�س ال�سوداء التي زا َدت من �شعو ِرها بالتوتُّر� .س�ألها ب�شيء من ارتياب عن �صلة القرابة
ّ
َّ
َ
ّ
��زّ
التنحي
طلب منها
بينهما� ،أخرجت من حقيبة ِ
يدها �صك ال واج وبطاقتها ال�شخ�صيةَ .
ّ
جانب ًا� ،إىل �أن عا َد وناولهما الأوراق ُم�شري ًا �إليهما ب�إمكانية الذهاب .تكرر الأمر عند كل
َ
َ
رت�ض �أن ت� َ
الطريق التي كانَ من املُف َ
ُ
�ساعات
ا�ستغرقت �أرب َع
ري بال�سيارة
أخذ
حاجز.
ٍ
�ساعة م�س ٍ
ً
حمبو�سة الأنفا�س .ما �إن ّ
عربة حديدية بعجل َتني
يدفع
توقفت حتّى �أ�سر َع �إليهما ٌ
�شاب ٌ
يافع ُ
ل�سيارة
�ساعة
حلملِ احلقائب ،ال�سبب �أن هناك م�سرية ن�صف
للو�صول للمعرب ،وال ميكنُ
ِ
ٍ
ٍ
ال�شاب مرح ًا .بدا ُمرتاح ًا رغم التوتُّر املُخيف
التوغُّ ل �أكرث ب�سبب احلواجز الرتابية .كانَ
ُّ
قريبة ،فهي منطقة
ر�صا�صات
إط�لاق
أ�صوات �
يخيم على ال�شوارع الفارغة �إال من �
الذي
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ربهم �أن عليهم �أن يهرولوا �سريع ًا لدى اجتيازهم املعرب لأن ذلك يق ّلل
مك�شوفة للقنا�ص� .أخ َ
تارة قما�ش ّي ٍة ُن ِ�ص َبت على عر�ض ّ
ال�شارع
�سرها �ساخر ًة من ِ�س ٍ
من احتمال قن�صهم .ابت�سمت يف ّ
ال�صبي � َ
ُ
أدرك
أن
�
وك
الر�صا�ص.
الرقيقة
القما�شة
د
رت
�س
هل
املفتوح من جهة القن�ص ُمت�سا ِئلة
ُّ
ّ
خلدها للتو ،فقال ":هي لإخفاء العابرين عن عيون القنا�ص" .مل ت�س�أل من هو
ما دا َر يف ِ
بر�سم �صورة له يف خم ّيلتها ككائن بدائي يختفي بني
القنا�ص وال ل ّأي جهة ينتمي ،اكتفت
ِ
لوجه كرمي وهي ت�سرع امل�سري
الحت منها التفاتة
ِ
�أغ�صان الأ�شجار ي�س ّلي نف�سه بقتل املارينَ .
َّ
َ
اجلانب اله�ش من �شخ�ص ّيته.
مرة ترى هذا
َ
خلف فتى العربة .كانَ �شديدَ ال�شحوب ،لأ ّول ّ
داع ً
خافت" :الر�صا�ص ما معه مزح".
ب�صوت
بة من غري ابت�سام" :خ ّواف" .ر َّد
هم�ست ُم ِ
ٍ
ٍ
َ
مبالب�س
عربات احلقائب .على البعد ُم�س ّلحان
و�صال �إىل املعرب �أخ�ير ًا ،وان�ض ّما لطابور
ِ
َ
انطلق ٌ
َ
زخ من
عربات حتّى
�سوداء يفتّ�شان الأمتعة والبطاقات .مل تعرب ب�ض َع
وعمامات
ٍ
ٍ
َ
ُ
ُ
رب �أغ ِلق.
ر�صا�ص قريبُ .ر َّد عليه بزخ �أكثف من اجلهة املقابلة،
ٍ
َ
ف�صاح الرجالن بالنا�س �أنّ املع َ
ً
راحت ل�صباح الغد"" ..
يعني
":
ا
عائد
بالعربة
ر
يدو
وهو
الفتى
قال
".
ذلك؟
يعني
ماذا
"
َ
ُ
بال�سماح بالعبور لكنَّ كرميا منعها قائال:
بالتوجه لل َّرجلني
و�أينَ نبيتُ ؟" ه َّمت
ُّ
للتو�سل �إليهما ّ
ُّ
"ال ميكننا العبور الآن� ،أال ت�سمعني �صوت اال�شتباك"  . .تلفّتت حو َلها بي� ٍأ�س � ..أين يذهبان ،و
كيف �سيق�ضيان الليلة الباردة يف ال�شارع املوح�ش و�صوت الر�صا�ص املرعب� .س� َأل الفتى ب�شيءٍ
كررتْ
وراءه�" :إىل �أين .وهل ندري
من الال ُمباالة التي مل
َ
َ
تتنا�سب وقلقهما�" :إىل �أين؟"ّ .
نحن �إىل �أين؟".
رغم ب�ساط ِته .نعم هما يعرفان �أنا�س ًا هنا لكنَّ
ال�س�ؤال �صعب ًا َ
" �أال تعرفان �أحدا هنا ؟" بدا ّ
بال�صمت� .أخري ًا تك ّل َم الفتى� ":إن
�أ�سباب ًا �أعقدُ من �أن ي�شرحاها له جع َلت كال منهما يلو ُذ ّ
ٌ
ور�شة مهجورة قريبة ،تبيتان فيها ،خري من البقاء يف ّ
ال�شارع ،فالليلة �صقيع".
�أردمتا ،هناك
بدا االقرتاح خيار ًا منقذ ًا� .سارا خل َفه يف حواري �ضيقة �إىل �أن و�صال َمدخ ًال �ضيق ًا لبناء
الولعةَ .
الباب ووجلا م�ستنريين ب�ضوءِ اّ
فتح
أح�ضر لكما بع�ض املاء ،لأنَّ
َ
قدميَ .
قال� ":س� ُ
املياه مقطوعة .وعليكما �أن ت�ؤ ّمنا ما �ستحتاجانه من طعام قبل الغروب ،فمع حلول الظالم
ي�صبح التنقّل خطر ًا جدّ ًا" .ا�شرتيا بع�ض الفطائر وزجاجتي ع�صري ،وجل�سا لتناولها على
ُ
َ
َ
أوالد ينظرون
حديقة ُمه َملة .خالل
مقعد مك�سو ٍر يف
حلظات جت َّمع حولهما �أكرث من ع�ش ِر � ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
املجال لعدم التنا ُزل عنه وتوزي ِعه عليهم.
�إىل الطعام بعيونٍ محُ م ِلقة ،مل تدع لهما
َ
أحياء
بدَ ت
املنطقة ب�أ�سرها �شديد َة الغرابة ،فعلى الرغم من �أنَّ تلك املناطق هي بالأ�سا�س � ً
�شعبية ،لكنّها مل تكن بتلك الهيئة املوح�شة يوم ًا� .أكوا ُم القمامة بالتوازي مع تالل الترّ اب
ين و�سكا ّ
والأبنية املُتهدّ مة واملباين املُد َّمرة �أ�شعرتهما بتغيرّ ٍ مكا ّ
دولة �أخرى
ين وك�أنّك يف ٍ
جهة من مدينتك نف�سها.
ولي�س يف ٍ
َ
ً
َ
َّ
َّ
الب�شر من ال�شوارع،
وا�ضمحل
أ�صوات،
ل
ا
ت
ت
و�صم
،
ال�شتوي
ّهار
ن
ال
ذلك
يف
ا
�سريع
م
الظال
حل
ّ
ُ
ُ
رع ٌ
ٌ
�أ�سرعا اخلطى �إىل الور�شة املهجورة؛ النزل املُف َ
بة بد�أت ُّ
تلف املكانَ �إىل
رت�ض.
وح�شة ُم ِ
ٌ
ُ
ال�سع ،ولي�س ثمة
النوافذ
�أن �شارفا على الو�صول ،ودلفا ملج�أهما الهزيل.
مك�سورة ،والرب ُد ٌ
ي�صلح ليكونَ فرا�شاُ .كر�س ّيان من البال�ستيك ،وق�صا�صات �صغرية من الأقم�شة ،هي كل ما
ما
ُ

حوته ال�صالة اخلاوية.
ُ
غياب ّ
كل م� ّؤهالت
�ستطول برد ًا ومل ًال يف
�ساعات
�شيء يفعل يف
ٍ
ِ
بدا الوقت بطيئ ًا ثقي ًال ،ال َ
أ�صبح
املعي�شة واحلياة املدنية ،مبا فيها �شبكة االتّ�صال املعدومة .بعدَ
ٍ
�ساعات ،حتّى الكالم � َ
مه َّمة ّ
�شاقة.
ال�سفر والتنقل واجللو�س �إىل الكر�سيَ � .
أفرغت
�شعرت مرام �أنَّ قدماها تو َّرمتا بعدَ نها ٍر من ّ
مالب�س احلقيبة ،فر�شتها �أر�ض ًا ،ومت��دّ دت َ
تو�سد ًة كنز ًة �صوف ّية .ب��رودة البالط
َ
فوقها ُم ِّ
حت�س ق�شعريرة .متنَّت لو �أنَّ كرمي ًا كانَ بقر ِبها لتل َّم َ�ست
ت�س َّر َبت لقلبها �سريع ًا حتّى با َتت ُّ
الدفء مبعانق ِته لظهرها كما ُ
البال�ستيكي وا�ضع ًا قد َميه
يفعل عاد ًة .لكنّه غفا على الكر�سي
َ
ّ
الكر�سي الآخر مك�سو ِر ّ
الظهر.
على
ّ
لفكرة
إغفاءة تخيلت �أنها يف �سجن ،ابت�س َمت
ٍ
ال�سخرية من حاج ِتها ل َ
الربد �أعمل �آلتهُ يف ّ
ريها ،ملاذا اليوجدُ �سجونُ قطا ٍع خا�ص.
دغدغت تفك َ
ال�ضوء حتّى � َ
ما �إن انبلج َّ
أيقظت كرميا ،وبد�أت ب�إعاد ِة حز ِم املالب�س.
�صبي العربة يطرقُ
وتوجهوا �إىل املعرب،
احلقائب على العربة،
الباب .حملوا
َ
َ
َّ
يف ّ
ال�سابعة كانَ ُّ
ٌ
ُ
لل�سماح لها ب�إدخال
عناء االزدحام .كا َنت �أما َمهم
الو�صول باكر ًا و َّف َر عليهم َ
�سيدة َّ
تتو�سلهم َّ
ُ
يقول لهاَّ ":
كذابة رايحة تبيعيه هناك".
ق�س ُم �أنَّها لأ ِّمها وهو
تنكة �صغرية من الزّ يتون ُت ِ
ف�سفح الزَّيتون �أر�ض ًا.
التو�سل
�أعا َدت
َ
ُّ
ً
قطعة قطعة .ر�أى َ
علبة �شوكوال َ
قال ":ممنوع �إخراج
احلقائب و ُن ِب َ�شت
جاء دو ُرهم ،ففتحت
َ
َ
الغذاء من هنا" .قالت مرام  ":هي لي�ست من هنا" و�أ�ضافت با�ستخفاف" :وهل يوجد هنا
�شوكوال �سوي�سرية ؟" .تدخَّ َل �آخر �سائ ًال بنربة م�ستفزة" :من �أين جئتم؟" .خ�شي كرمي
رب كانَ  ،ف�سار َع للقول ":زوجتي
�أن عبارة �شهر الع�سل قد تعتبرَ ت�ش ُّبه ًا بالكفَّار وجتع ُلهم يف خ ِ
ابت�سم
قادمة من حرم ال َّر�سول كانت بالعمرة" .ناو َلهم الهويات وانطلقا �إىل حاجز اجلي�ش.
َ
بخبث قائال" :لقد و�صلتما .ال داعي ملزيد من اخلوف"  .فك ََّر كرميَ :
أ�شرح لهذا
الفتى
ٍ
كيف � ُ
َ
ال�صمتَ حني
الغر �أنَّ
اخلوف هو العملة الوحيدة املتو ِّفرة للجميع يف زمن احلرب .لذلك � َ
آثر َّ
ّ
�س�ألهم ":من �أي جهة �أنتم؟".
هم�س يف �أذنه" :نحن من جهة الوطن".
انتهى العبور ب�سالم .دفع كرمي للفتى �أجر ًا مجُ ِزي ًا ثم َ
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غ�سان ونو�س وتجربته الق�ص�صية في ما بعد الحداثة

• د .عدنان عو ّيد
مدخل
يظل مفهوم ما بعد احلداثة يف �سياقه العام
نتاج ًا مل�سرية احل�ضارة الغربية الطويلة.
وق��د �ساهمت املرحلة املركانتيلية بظهور
النزعة الإن�سية التي ركزت على الفرد ودوره
وعظمته لتخلي�صه من �سيطرة الفكر الغيبي
االمتثايل ودعوته لتقرير م�صريه بنف�سه.
فمع ق��ي��ام ال��ث��ورة ال�صناعية وب���روز النزعة
العقالنية وو�صول الطبقة الربجوازية ال�صناعية
�إىل ال�سلطة وجتيري هذه ال�سلطة مل�صحتها وخدمة
�أهدافها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،راح��ت الطبقة الربجوازية متار�س
حاالت من القهر والظلم واال�ستغالل على القوى
املنتجة ،وبالتايل امل�ساهمة عرب �سيا�سات الظلم
وال��ق��ه��ر ه��ذه على خلق الت�شظي االجتماعي
والأ�سري والنف�سي والت�شي�ؤ والغربة واال�ستالب،
للطبقات االجتماعية امل�سحوقة يف املجتمع
وعلى ر�أ�سها الطبقات العمالية التي �ساندتها يوما
يف و�صولها �إىل ال�سلطة ،وخا�صة بعد احلربني
العامليتني.
نعم لقد �أفرغت هذه الطبقة الر�أ�سمالية كل
�شعارات احلرية والعدالة وامل�ساواة التي طرحتها
قبل ا�ستالمها ال�سلطة من م�ضمونها ،وراحت عرب
�إعالمها وكتابها وفنانيها تروج لقيم و�سلوكيات
و�أخ�لاق تتطابق متام ًا مع ح��االت ال�ضياع التي
�أ�صابت الفرد واملجتمع ،وك���أن ح��االت ال�ضياع
هذه �أمر طبيعي على الإن�سان �أن يعي�شها وير�ضى
بها كونها قدره املحتوم .وهذا الرتويج جاء �إما
ب�شكل مق�صود ،عند بع�ض هذه النخب من الفنانني
والأدب��اء واملفكرين الربجوازيني الذين يعملون
خلدمة الطبقة الربجوازية� ،أو ب�شكل غري مق�صود
عند الق�سم الآخ��ر من هذه النخب املثقفة التي
�أدركت الطبيعة الطبقية الكامنة وراء التناق�ض
وال�صراع الأ�سا�سيني يف املجتمع ،وبالتايل عجزها
عن حل تناق�ضاته ،ه��ذا العجز ال��ذي �أو�صلهم
�أي�ض ًا �إىل قناعات بف�شل امل�شروع الليربايل الذي
نظر له كتاب ومفكرو و�أدباء وفنانو ع�صر النه�ضة
والتنوير يف القرن الثامن ع�شر وما قبل ،والذي
مهد الطريق لو�صول الطبقة الربجوازية �إىل
�أخ��ذ مكانتها يف ق��ي��ادة ال��دول��ة واملجتمع حتت
�شعارات احلرية والعدالة وامل�ساوة ،وبالتايل
هيمنتها املطلقة على الإن�سان الأوروب��ي والعمل
على �إع���ادة هيكلته فكري ًا و�أخ�لاق��ي�� ًا ونف�سيا
واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا وفق ًا مل�صالح اقت�صاد ال�سوق،
الذي حول غرائز الإن�سان نف�سه �إىل �سلعة تتاجر
بها هذه الطبقة .ف�أمام هذه التحوالت العميقة
يف بنية الدول الأوروبية وجمتمعاتها ،كان البد
من توجه ه���ؤالء الفنانني والأدب���اء واملفكرين
باجتاهيهم املرتبط بالطبقة ال�برج��وازي��ة �أو
م��ن ه��و خ��ارج ه��ذا االرت��ب��اط ن�سبي ًا� ،إىل طرح
�أو تبني الكثري من النظريات التي روج��وا لها،
واعتقدوا �أن فيها اخلال�ص الفردي واالجتماعي
من متاهات ال�ضياع .وذلك من �أجل �إقناع املواطن
الأوروبي ب�أن ما يعي�شه من معاناة هو �أمر حتمي
قد ُق��در عليه ولي�س ب�إمكانه اخلال�ص منه وما
عليه �إال الر�ضا بقدره كما �أ�شرنا قبل قليل ،وما
�أكرث هذه النخب الفكرية والأدبية والفنية التي
ا�شتغلت على هذا االجتاه والتي حتولت وظيفتها
�إىل منتجني لنظريات يف الأدب والفن والفكر� ،أو
الرتويج لها ،مثل (الو�ضعية والو�ضعية اجلديدة
والداروينية االجتماعية والبنيوية والفرويدية
والنيوفرويدية ونظرية التحليل ال�سيكولوجي،
و البي�سيكولوجي ،وال��وج��ودي��ة ب�شقيها امل��ادي
وامل���ث���ايل ،وال��ن��ظ��ري��ة ال�����س��ري��ال��ي��ة وال���داد ّي���ة
والتكعيبية وغريها الكثري من النظريات التي
تعمل على تغييب البعد الطبقي داخ��ل الدولة
واملجتمع ،وع��دّ ما يجري من �صراع وتناق�ض

نتاج حاالت نف�سية و�أخالقية وعاطفية ..وغري
ذلك .هذا وقد جاءت نظرية ما بعد احلداثة،
ك�إحدى تلك النظريات التي عربت تعبري ًا �صادق ًا
عن حاالت ال�ضياع واملوت والنهايات التي يعي�شها
الإن�سان الأوروبي.
نقول �إذا كانت ه��ذه ه��ي معطيات احل�ضارة
الأوروبية على امل�ستوى الفكري ،ومنها نظرية ما
بعد احلداثة ،فهل معطيات الواقع العربي ممث ًال
بكل هزائمه وانك�ساراته وثبات تخلفه و�سيطرة
�أنظمته اال�ستبدادية ،وحتويلها البالد والعباد
�إىل غنيمة ،ه��ي ق���ادرة على �إن��ت��اج �أو تقدمي
فكر و�أدب وف��ن �شبيه بالذي �أنتجته احل�ضارة
الأوروبية يف ع�صر ثورتها ال�صناعية و�سيطرة
الطبقة الربجوازية على ال�سلطة وت�سخريها
مل�صلحتها؟� .أو �أن معطيات هذا الواقع قادرة على
ا�سترياد تلك النظريات التي �أنتجتها احل�ضارة
الغربية �إياها وا�ستلهامها� ،أو زرعها يف تربة غري
تربتها ،وبالتايل جعلها قادرة �أن تعرب عن معاناتنا
وقهرنا وظلمنا وا�ستغاللنا الذي يختلف يف �شكله
عن ظلم وقهر وا�ستغالل املجتمع الأوروبي؟.
�أع��ت��ق��د �أن جت��رب��ة م��ف��ك��ري ع�صر النه�ضة
العربية منذ ال��ق��رن التا�سع ع�شر ،ق��د �أثبتت
ع��دم ق��درت��ه��ا� ،إن مل نقل ف�شلها حتى يف نقلها
لتجربة وقيم احلداثة الأوروبية على م�ستوى
�شعارات الثورة الفرن�سية يف احلرية والعدالة
وامل�ساواة� ،أو ما طرحه مفكرو ع�صر التنوير من
قيم ح�ضارية ملفهوم الدولة وامل�ؤ�س�سات واملواطنة
واحلرية والعلمانية والدميقراطية واملجتمع
املدين وحترير امل��ر�أة وغري ذلك من ر�ؤى و�أفكار
ومبادئ اعتقدوا �أنهم بنقلها �ست�ساهم يف تخلي�ص
هذه الأمة من تخلفها ،هذا مع ت�أكيدنا هنا على
�أن الف�شل كان على م�ستوى التطبيق العملي لهذه
القيم� ،أي عدم القدرة على تبيئيها اجتماعي ًا
و�سيا�سي ًا من جهة ،ثم على م�ستوى ن�شر وتعميم
هذه القيم الفكرية يف الوعي الفردي واجلمعي
للمواطن العربي الذي ظل خا�ضع ًا يف �سلوكياته
لنمط احلياة التي فر�ضها الواقع ب�سبب تخلف
ق��وى وع�لاق��ات �إنتاجه �أو ال��وج��ود االجتماعي
من جهة ،ويف طبيعة القوى احلاكمة التي تعمل
على ا�ستمرارية ه��ذا التخلف �إم��ا برغبتها� ،أو
نتيجة �ضعف مقومات النه�ضة لديها املو�ضوعية
منها والذاتية مع ًا من جهة ثانية .لذلك ظلت
ه��ذه القيم الفكرية التنويرية والعقالنية
النه�ضوية حبي�سة النخب العربية املثقفة
املت�أثرة باحل�ضارة الأوروبية ب�شكل مبا�شر نتيجة
درا�ستها ومتابعة تعليمها العايل هناك� ،أو عند من
ت�أثر بهذه النخب من املثقفني العرب يف ال�ساحة
الثقافية العربية .بينما ظل املواطن العادي من
الناحية الفكرية يعي�ش ع�صر القرون الهجرية
الثالثة الأوىل وفق ًا لر�ؤية وتوجهات فقهائها
من م�شايخ ال�سلطان� ،أو فقهاء احلي�ض والنفا�س
الذين �أعادوا �إنتاج ما هو احلالل واحلرام الذي
مار�سه �أو فكر به �سلفنا ال�صالح و�ضرورة االقتداء
بكل جنم من جنوم هذا ال�سلف حتى ال ن�ضل عن
الطريق ال�صحيح ،على اعتبار �أن كل جديد بدعة
وكل بدعة �ضاللة وكل �ضاللة يف النار..
من هذه املعطيات عجزت �أو ف�شلت النظريات
ال��ك�برى و(حاكميتها) القومية واال�شرتاكية
والدينية �أثناء التطبيق ،مثلما ف�شلت �أو عجزت
النظريات الفكرية املعا�صرة �أي�ض ًا يف الأدب والفن
والفكر التي تبناها بع�ض املفكرين املعا�صرين
عن طموحاتهم يف التغيري ،مثل الوجودية لعبد
الرحمن بدوي ،والو�ضعية �أو العلموية احلديثة
لزكي نحيب حممود ،ومدر�سة ال�شعر احلديث
التي تبنتها مدر�سة �أبولو وتيار �أن�سي احلاج والتي
بلورها عربي ًا �أدون��ي�����س ب�شكل خا�ص .ه��ذا مع
ت�أكيدنا ب�أن ما قدمه الكتاب واملفكرون والأدباء
والفنانون العرب يف هذا االجتاه له �أهمية كبرية

يف نطاق النخب املتعاملة مع معطيات الثقافة،
حيث ا�ستطاعت ك��ل ه��ذه الأع��م��ال �أن حترك
ال�ساكن واملتحجر يف عقلية الكثري م��ن ه���ؤالء
ال��ذي��ن عا�شوا كغريهم عقلية الفكر الوعظي
والفقهي والمتثايل ال��وث��وق��ي ،ف�أعمال ه���ؤالء
الكتاب الكبار وهم يف احلقيقة على درجات عالية
م��ن الثقافة واجل���ر�أة النقدية مل��ا ه��و قائم من
جمود يف الثقافة والفكر العربي� ،أرادوا من خالل
�أعمالهم يف الفن وال�شعر والنرث والر�سم تغيري
بنية التفكري العربي بتعاملها مع مناهج عقالنية
يف التحليل والرتكيب ،ومع ر�ؤية جديدة للكلمة
ومكانتها ودورها يف تفجري الطاقات الإبداعية
لدى ال�شاعر والقا�ص والروائي والفنان عموم ًا،
ومع �أ�ساليب جديدة يف التعامل مع اللون واحلركة
والتعبري يف الر�سم ،والأهم من كل ذلك ،امتالك
اجل���ر�أة على نقد املقد�س نقد ًا عقالني ًا �أرادوا
تبيان الثابت واملتحول فيه.
من هذه املعطيات الإبداعية اجلريئة امل�شحونة
بروح التجديد القائم على الذاتية والتحدي لكل
ما هو متخلف ومتحجر ،والطامح �إىل خلق عوامل
جديدة يف الفن والأدب وك�سر الكثري من حواجز
التقليد و�سردياته التي حالت دون تقدم ونه�ضة
هذه الأمة وجتاوز فواتها احل�ضاري ،ت�أتي جتربة
الكاتب املبدع غ�سان كامل ونو�س يف خو�ضه م�ضمار
جتربة ما بعد احلداثة يف جمموعته الق�ص�صية
(الزمن الراجع).
على العموم لن �أق��وم هنا بتقدمي درا�سة
نقدية كال�سيكية لكل ق�صة فيها من حيث �أ�سلوبها
ومفرداتها وزمنها و�شخو�صها و�أهدافها ،و�إمن��ا
���س���أق��دم فقط درا���س��ة نقدية للمجموعة كلها
كن�ص واحد ،حماو ًال تبيان ر�ؤى و�أ�سلوب ما بعد
احلداثة الذي بنيت عليه ق�ص�ص هذه املجموعة.
وقبل عر�ضنا لأهم نقاط التالقي ما بني �أفكار
و�أ�سلوب هذه املجموعة وما تقول به نظرية ما
بعد احل��داث��ة ،دع��ون��ا نتعرف �إىل جوهر هذه
النظرية �أو ًال.
�إن نظرية ما بعد احلداثة كما يفهمها (جاك
دريدا) والكثري ممن نظر لها يف الغرب ،تقوم على
مفهوم للحركة الفكرية ب�آلية ديناميكية ،بحيث
تعمل هذه احلركة الفكرية على اقتحام عامل من
الأفكار �أو املواقع النظرية التي ت�ؤدي �إىل ت�صادم
ورف�ض الكثري من املعطيات واحل��وادث الثقافية
التي كانت للحداثة ،وحتى للكثري من الأفكار
والر�ؤى التي طرحتها ما بعد احلداثة ذاتها �أي�ض ًا
على ال�ساحة االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية.
�إن فكر ما بعد احلداثة يف �سياقه العام،
يعار�ض من حيث املبد�أ كل ما يتعلق بالهوية �أو
الأ�صالة ،كما يقوم بتفكيك الكثري من املفاهيم
والقيم املتعلقة ب�شيء ا�سمه احلقيقة والتقدم
والنزعة الإن�سانية وما �شابه ذلك .وبكلمة �أخرى

�إن فكر ما بعد احلداثة اجته يف خط �سريه العام
�إىل الت�شكيك يف �إمكانية الو�صول �إىل املو�ضوعية
�أو احلقيقة .وهذا املنطق املا بعد حداثوي يتطلب
ب��ال�����ض��رورة التخلي ع��ن� ،أو جت���اوز الفر�ضيات
وامل��واق��ف املنفتحة على امل�صالح امل�شرتكة بني
النا�س ،وكل ما يتعلق بالت�ضامن الإن�ساين ،كما
يفرت�ض ه��ذا املنطق �أن �أي حم��اول��ة لتقدمي
ت�شخي�ص �أو عالج ملا هو مطروح من نظريات �أو
مواقف تتعلق بالت�ضامن الإن�ساين وحل امل�شكالت
املعيقة لهذا الت�ضامن� ،ست�ؤدي حتم ًا �إىل الوقوع يف
الكليانية التي �ستنزلق �إىل ممار�سة الدكتاتورية.
�إذ ًا �إن �أفكار ما بعد احلداثة وفق ًا لهذه الر�ؤية،
تعمل على �سحب الب�ساط من حتت �أق��دام كل ما
هو (�أ�صيل) راح يتج�سد يف احلركات االجتماعية
الكبرية ممثلة بنظريات �أو �أيديولوجيات مثل
القومية واال�شرتاكية والليربالية وغريها ،وهذا
يجعلنا نفكر بلغة هويات جديدة بعيدة عن تلك
النظريات �أو الإيديولوجيات الأ�صيلة �أو ما ي�ؤدي
بالو�صول �إليها .فاملوقف الفل�سفي جتاه الأ�شياء
الإن�سانية النا�شئ هنا عن ر�ؤى ما بعد احلداثة
هو موقف ينزع �إىل ن�سبية تلك الأ�شياء ،ويدعونا
�إىل نبذ التطلع �إىل احلقيقة بو�صفها هدف ًا يتعذر
بلوغه من حيث املبد�أ ،حتى ولو كان الأمر يتعلق
بفكرة ناظمة� ،أو تت�ضمن ر�ؤية �أولية لطرح حلول
�أولية مل�شكالت الإن�سان القيم ّية .فالنظريات
املطروحة حلل م�شكالت الإن�سانية �سيا�سية كانت
�أو اجتماعية �أو اقت�صادية �أو ثقافية ،هي لي�ست
�أك�ثر من �سرديات ،وطاملا هي �سرديات ،فيمكن
للإن�سان (الفرد) �أن يختار (ذاتي ًا) ما يبدو له
�أكرث نفع ًا �أو اطمئنانا وراح��ة ،ومن هذا املنظور
تغدو الأحكام الأخالقية م�سائل تتعلق بتف�ضيل
ورغ��ب��ات وح��اج��ات �شخ�صية ،وه���ذا ي�شكل يف
احلقيقة عائق ًا �أمام �أي حاجة مو�ضوعية لها بعد
�إن�ساين عام من جهة ،ومن جهة �أخرى ي�سد �أمامنا
الطريق لت�أييد �أو �شجب �أي ممار�سة �سيا�سية �أو
ثقافية �أو غريها من املمار�سات ب�شكل حمدد.
�إن ما بعد احلداثة كما تبدو لنا من خالل هذه
املعطيات ،تعمل على �إلغاء �إمكانية اال�ستمرار يف
ن��وع من االنغما�س النقدي يف ع�صرنا .كما �أنها
ترف�ض �أي ت�أ�سي�س ثابت للقيم الإيجابية يف
املجتمع الإن�ساين ،كونها تتغا�ضى من حيث املبد�أ
عن �أك�ثر املمار�سات ال�سيا�سية والفكرية قمع ًا
ورجعية� .إنها تدعو �إىل �أخالق حتجم عن جميع
متثالت (الهوية) ،وال تفر�ض مطالب على الآخر
لكي يتمثل �أي نظام قائم على احلقوق ال�شرعية،
�أو القانونية� ،أو قواعد حمددة �سلف ًا عن ال�شرف
والعدالة واملحبة()1
بعد هذا العر�ض الأويل لأهم �أفكار نظرية
ما بعد احلداثة ،نعود �إىل املجموعة الق�ص�صية
لأديبنا الكبري «غ�سان كامل ونو�س» ( يف الزمن

قراءات
الراجع) ،كي نقدم قراءتنا النقدية لهذه املجموعة.
يتبني لنا من خالل قراءتنا لهذه املجموعة �أن الأديب «غ�سان
ونو�س» ا�ستطاع �أن يوظف الكثري من �أفكار نظرية ما بعد احلداثة
يف البناء النظري (الفكري) والفني لق�ص�ص جمموعته .ففي
هذه الق�ص يغيب عنده متام ًا البعد الإيديولوجي ملا ت�سميه هذه
النظرية بال�سرديات الكربى ،حيث ال نعرث يف هذه املجموعة على
�أي �إ�شارة مل�س�ألة القومية �أو اال�شرتاكية �أو الدين �أو الليربالية ،فكل
الذي جنده هو مواقف ذاتيه تعرب عن حاالت (فردية) ،لأنا�س �أو
�أفراد مقموعني ومقهورين ومهزومني من الداخل ،ومهم�شني وك�أنهم
يعي�شون يف جزر معزولة عن حميطها االجتماعي ...نا�س حاملني
�أكرث من كونهم فاعلني .فحالة الغربة التي يعي�شونها �أو�صلتهم �إىل
الي�أ�س والالمباالة ،حيث تكرث لديهم الأ�سئلة عن ق�ضايا ملحة يف
حياتهم اخلا�صة مل ي�ستطيعوا الإجابة عنها� ،أو تهربوا من الإجابة
عنها والبحث عن �أ�سبابها والتفكري يف كيفية جتاوزها� ،أو قد �أو�صلهم
الي�أ�س الذي هم فيه �إىل عدم الرغبة يف الإجابة عنها �أ�ص ًال لأنه ال
جدوى يف معرفة الإجابة.
وهنا ننتقل �إىل فكرة �أخرى من �أفكار ما بعد احلداثة يتبناها
القا�ص غ�سان يف جمموعته وهي فكرة التفكيك ،فظاهرة التفكيك
تبدو جلية يف كل ق�ص�ص املجموعة �إن كان على م�ستوى ال�سرد
الق�ص�صي ،حيث جتد القا�ص ينقلك يف �سرده املتقطع زمان ًا ومكان ًا
لأح��داث ق�ص�صه من موقع فكري وجغرايف �إىل �آخ��ر ،حتى ت�شعر
وك�أنك تعي�ش يف جزر متناثرة من الأفكار والأماكن ال يربطها مع
بع�ضها �سوى القا�ص فقط .ثم جتد يف هذا التفكيك �أن كل ق�صة من
املجموعة الق�ص�صية تتمحور يف الغالب حول �شخ�ص واحد فقط �أو
اثنني ،و�إن وجد �شخو�ص �آخرون فهم نادرون ،لذلك تفتقد ق�ص�ص
املجموعة �إىل احلوارات ال�شخ�صية ببعدها االجتماعي الديناميكي،
وغلبة املنولوجات الداخلية لأبطال ق�ص�ص املجموعة ،الأمر الذي
يجعلك ت�شعر بغياب اللحمة االجتماعية �أو الت�ضامن االجتماعي،
يف م�ضامني ق�ص�ص املجموعة .وم��ع غياب الت�ضامن االجتماعي
تغيب هنا �أي�ض ًا قيم الف�ضيلة القائمة على التعاون واملوا�ساة
واملحبة والت�شاركية يف �سراء احلياة و�ضرائها .وعلى هذا املوقف
التفكيكي ي�أتي املوقف الآخر لنظرية ما بعد احلداثة وا�ضح ًا يف
ق�ص�ص املجموعة ،وهي قيم ال�شك وعدم اليقني ،وقيم النهايات
وع��دم اجل��دوى من ال�سعي للف�ضيلة ،فكل الأف��اق م�سدودة ولي�س
هناك جمال للخال�ص ،وهذه القيم البعيدة عن الأم��ل والتفا�ؤل
بحياة �أف�ضل ،جندها بداية يف عناوين معظم ق�ص�ص املجموعة
مثل (قبل الو�صول -اجلثة – الع�صا – التابع – يف اللجة – العزاء
– ثقب �أ�سود) ،كما جند مفردات وتعبريات ما بعد حداثوية يف
هذه املجموعة منت�شرة ب�شكل وا�سع يف ق�ص�ص املجموعة مثل:
املوت والي�أ�س وعدم اجلدوى وال�ضياع واالنك�سارات والقهر والظلم
والي�أ�س واجل��وع واجلفاف والظلمة والوعي اخلامل والر�صا�ص
والربد وت�صحر الروح والكثري غريها من مفردات الالمعقول التي
تب�شر بها نظرية ما بعد احلداثة.
على العموم ،ن�ستطيع القول �إن الأديب القا�ص «ونو�س» يف خو�ضه
مغامرة الدخول يف عامل ما بعد احلداثة ،ا�ستطاع �أن يحقق �إجناز ًا
فني ًا جديد ًا اقتحم عامل الق�صة الق�صرية على الأقل ،وهي جتربة
قد �سبقه الكثري من الأدباء ال�شعراء والفنانني الت�شكيليني وبع�ض
من ا�شتغل على ق�ضايا الفكر كـ (علي ح��رب) .وامللفت للنظر �أن
«غ�سان» مل يتنب كل �أفكار ما بعد احلداثة يف جمموعته الق�ص�صية
ه��ذه ،ملا حتمله ه��ذه الأف��ك��ار من قيم �سلبية ال تن�سجم مع قيم
و�أخ�لاق وطموحات غ�سان امل�شبع �أ�ص ًال بقيم الوطن واملواطنة
واملحبة« .فغ�سان» مل يتناول فكرة �ضرب الأ�صالة �أو جتاوزها،
كونه ي��درك ان العدمية �ستزيد م��ن معاناة جمتمعنا ،فهو ظل
متم�سك ًا يف جذوره التي �أ�سهم هو كثري ًا يف �أعماله الأدبية ال�سابقة
والالحقة ربطها باملعا�صرة ،كما �أن��ه مل يتنب الفهم الوجودي
والعبثي الذاتي للحرية ،كهدف فردي لتحقيق اللذة� ،أو الرغبة
الالم�شروطة ،فهو �أي�ض ًا مل يزل متم�سك ًا باحلرية بالرغم من �أنها
مل ت���أت عنده يف هذه املجموعة كوعي لل�ضرورة� ،أي هي تفتقد
�إىل �أ�سا�سها الفل�سفي العقالين النقدي ،بالرغم من �أنه حاول �أن
يعطيها بعدها االجتماعي ،وهذا ما �أكده يف ق�صته الأوىل من هذه
املجموعة وهي (ر�ؤي��ا) ،حيث يقول يف نهايتها ( :ال�شم�س ت�صعد
متباطئة ،تزداد ابت�سامتها ،وتت�ضاحك �أكرث ،حني ترنو �إىل �أعداد
تتكاتف من كائنات ت�سعى مثلي ملقابلتها قبل �أن ت�سخن متام ًا ،كل
على انفراد� )...ص .12فهو يف ر�ؤيته هذه رغم �أنه ي�شري يف نهايتها
�إىل التفكيك والرغبة بالو�صول �إىل احلرية (كل على انفراد)� ،إال
�أن هذا التفكيك لي�س هدف ًا لديه �أو رغبة بالتفكيك ،و�إمنا ت�أكيد
على �أن حاالت الت�شظي االجتماعي التي نعي�شها يف عاملنا العربي
املتخلف ،تتطلب منا جتاوزها ،ولن يتم جتاوزها �إال بتكاتفنا..( ،
من كائنات ت�سعى مثلي ملقابلتها.)..
عموم ًا لقد القت نظرية ما بعد احلداثة عند نقادنا الي�ساريني
الكثري من النقد ،حيث مت ت�سليط مب�ضع نقدهم على �أفكارها وعلى
امل�شتغلني عليها يف ال�ساحة الثقافية العربية ،معتربين �أن �أفكار
ما بعد احلداثة هي تعبري عن معاناة املجتمعات الأورب��ي��ة ،وهي
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م�شروع �أيديولوجي يعمل على خدمة
الطبقة الر�أ�سمالية االحتكارية،
وتعميق غربة ال�شعوب ومعاناتهم،
ودفعهم نحو املجهول والالمعقول
خدمة لهذه امل�صالح ،لذلك ف�إن كل من
يتعامل معها من كتابنا و�أدبائنا فهو
ي�ساهم بهذا ال�شكل �أو ذاك يف تعميق
تخلف �أمتنا وزي��ادة معاناة �أبنائها
وتعميق حلاالت قهرهم وا�ستغاللهم
من قبل �أنظمة ا�ستبداد ّية ال تختلف
يف طبيعة توجهاتها ال�سلطوية
عن توجهات الطبقة الر�أ�سمالية
االحتكارية الأوروبية ،ال �سيما و�أن
الطبقة احلاكمة العربية يف معظمها
قد التحمت بالطبقة الر�أ�سمالية
االح��ت��ك��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة ،و�أ�صبحت
�شريكة لها .هذا و�أن مدر�سة ما �سمي
باحلداثة داخل عاملنا العربي منذ
ف�ترة ال�ستينيات يف جم��ال الأدب
ب�شكل خا�ص ،قد اهتمت ب�سحر اللغة
وط��رائ��ق تعبريها وتراكيبها على
ح�ساب وظيفة اللغة االجتماعية التي يهمها �أن تنظر يف ق�ضايا
املجتمع الأ�سا�سية فيما يتعلق بتناق�ضاته الطبقية و�صراعاته مع
القوى الرجعية واال�ستعمارية.
من هنا جاء دفاع جمعية (الفن واحلرية) يف م�صر عن نف�سها
بعد تبنيها املدر�سة ال�سريالية هذه اجلمعية التي مثلها �آنذاك كل
من (�أن��ور كامل – وج��ورج حنني – وكامل التلم�ساين) ،و�أ�صدرت
بيانها الت�أ�سي�سي الأول عام  1939الذي حددت فيه موقفها من
احلداثة يف م�شروعها الفني حيث جاء يف هذا البيان ( :من املعروف
�أن املجتمع احلا�ضر ينظر بعني اال�شمئزاز �إىل كل خلق جديد يف
الفن �أو الأدب طاملا يهدد النظم الثقافية التي ت�ؤكد قدم املجتمع
�سواء �أكان من ناحية التفكري �أم من ناحية املعنى ...فمن �سيزان
�إىل بيكا�سو وكل ما �أجنزته العبقرية الفنية املعا�صرة ،هذا الإنتاج
الكثري للحرية ،وقوي ال�شعور بالإن�سانية ،قد قوبل بال�شتائم ودو�س
الأق��دام .ونحن نعتقد �أن التع�صب للدين �أو للجن�س (للعرق) �أو
للوطن الذي يريد بع�ض الأفراد �أن يخ�ضع له م�صري الفن احلديث،
ما هو �إال هراء و�سخرية .ونحن ال نرى يف هذه الأ�ساطري الرجعية
�إال �سجون ًا للفكر� .إن الفن ب�صفته مبادلة فكرية وعاطفية
دائمة ت�شرتك فيها الإن�سانية جمعاء ،لن يقبل مثل هذه احلدود
امل�صطنعة.)2(.).وهذا الدفاع عن احلداثة جاء �أي�ض ًا لدى العديد
من م�ؤ�س�سي مدر�سة (�شعر) يف بريوت ،فهذا «يو�سف اخلال» يكتب
عن �أهداف مدر�سة التجديد يف ال�شعر التي �أ�س�سها قائ ًال ( :وعي
ال�تراث الروحي – العقلي العربي وفهمه على حقيقته ،و�إع�لان
هذه احلقيقة وتقييمها كما هي دومنا خوف �أو م�سايرة �أو تردد...
والغو�ص �إىل �أعماق ال�تراث الروحي  -العقلي الأورب��ي وفهمه،
وكونه ،والتفاعل معه  ...وكذلك الإف��ادة من التجارب ال�شعرية
التي حققها �أدب���اء العامل واالم��ت��زاج ب��روح ال�شعب م��ورد حياة
ال ين�ضب� ،أم��ا الطبيعة فحالة زائلة .)3(.).كما جاء يف دفاع
الأديبة «خالدة �سعيد» عقيلة �أدوني�س عن احلداثة ذاتها يف جملة
(�شعر) قولها ( :وهكذا تطلع ال�شعر والن�ص االبداعي عامة �إىل
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النهو�ض بالدور الفل�سفي والفكري
واالجتماعي وبالدين �أو الأ�سراري
(ولي�س الدين) .و�إذا كانت احلداثة
ح���رك���ة ت�����ص��دع��ات وان���زي���اح���ات
معرفية – قيمية ،ف���إن واح���د ًا من
�أه���م االن��زي��اح��ات و�أب��ل��غ��ه��ا ه��و نقل
حقل املقد�س والأ���س��راري من جمال
العالقات والقيم الدينية واملا�ضوية
�إىل جم����ال الإن�������س���ان وال��ت��ج��رب��ة
واملعي�ش .)4(.).اما �أدوني�س فيقول
يف دفاعه عن �أدب احلداثة ب�أنه( :ال
تقول �إن الفن الثوري هو فن الذات،
�أي ف��ن الإب���داع ال�شخ�صي� ،إال لأن
الذات كانت غائبة  .مل تكن ثمة ذات،
بل �أ�شياء ومنظومات وم�ؤ�س�سات ،و�إال
لأنها تريد �إعادة الوحدة بني الذات
واملو�ضوع ،لكن هذه الوحدة ال تتحقق
�إال بعد ال��ت��ه��دمي ال�شامل النهائي
للبنى ال��ب�يروق��راط��ي��ة االقطاعية
وعالقاتها .وهذا التهدمي يكون على
ال�صعيد االبداعي ال�شعري ذاتي ًا �أو ال يكون...فال�شعر الثوري ال
يكون فعا ًال �إال يف جمهور ميار�س العمل الثوري .دون ذلك يتحول
�إىل ظاهرة �إعالمية .وال�شعر – التظاهرة يفرغ اللغة من طاقاتها
الفعالة .ذلك �أنه يتحدث بلغة تناق�ض العمل� .إنه ظاهري ًا واقعي،
مبا�شر ،ولكنه جوهري ًا بديل لفظي لواقع يعجز �أ�صحابه عن
ال�سيطرة عليه وحتويله.)5( .).
�إذ ًا �إن كل ما جاء يف دفاعات ه�ؤالء املجددين من الأدباء والفنانني
يف الأدب والفن الت�شكيلي ،ي�أتي من باب حتريك ال�ساكن يف اخلطاب
الثقايف العربي الذي مل ي�ستطع �أن يحقق �شيئ ًا لهذه الأمة على �أي
�صعيد يف حياتها العملية حتت مظلة �أنظمة �سيا�سية تدعي الثورية
وكانت تتكلم كثري ًا با�سم اجلماهري يف الوقت الذي ال ت�سمح فيه
لهذه اجلماهري �أن تتكلم .ف�أعمالهم بر�أيهم هي منطلقات فكرية
لر�سم مالمح جديدة لعامل عربي يريدون له التقدم والنه�ضة بعد
كل هذه ال�سنني الطويلة من التخلف والعتمة .وعلى هذا الأ�سا�س
ت�أتي جتربة الأديب غ�سان م كامل ونو�س».
مالحظة :هناك خلط وا�ضح يف احلقيقة بني مفهوم احلداثة وما
بعد احلداثة يف الر�ؤى والأفكار� ،أو املدار�س الفكرية التي تبناها
ه�ؤالء ،فاحلداثة يف عمومها هي م�شروع حياة متكامل البنى ي�شمل
م�ستويات احلياة كافة ،وهو حاالت من التطور امل�ستمر ب�شكل حتمي
حلياة الفرد واملجتمع ،بغ�ض النظر عن نوعية هذا التطور ودرجته
لدى املجتمعات تاريخي ًا ،واحلداثة �ضد التفكيك و�ضرب الأ�صالة
والنهايات ،احلداثة م�شروع تنويري ابتد�أت �إرها�صاته الأوىل
على امل�ستوى الفكري /الثقايف /مع احلركة الأن�سية يف بداية
القرن اخلام�س ع�شر ،وامتد مع تطور الثورة ال�صناعية وتطور
العلوم ،و�صو ًال �إىل ع�صر التنوير .و�إن معظم قيم احلداثة هي قيم
�إيجابية ركزت على حرية الإن�سان و�إرادته ،و�إعطاء ف�سحة وا�سعة
لعقله كي ميار�س دوره يف تقرير م�صري هذا الإن�سان الذي �سحقته
القوى الرجعية �أو ًال ممثلة بالكني�سة والنبالء وامللك ،ثم الطبقة
الر�أ�سمالية وثورتها ال�صناعية وكل الأنظمة ال�شمولية فيما بعد.
�أما ما بعد احلداثة ،فهي موقف �إيديولوجي مدرو�س وموجه ب�شكل
م�سبق ،تريد ت�أ�صيله وتعميمه قوى طبقية ا�ستغاللية ال تعرف �إال
م�صاحلها فقط .وهو تعبري عن حاالت ال�ضياع والدمار التي دخلتها
�أوروبا ومواطنوها منذ قيام احلرب العاملية الأوىل( .)6فاملدر�سة
ال�سريالية والوجودية والتفكيكية وغريها من مدار�س تدعو �إىل
التفرد والذاتية املطلقة ،هي تدخل يف م�ضمار ما بعد احلداثة
بالن�سبة للثقافة واحل�ضارة الأوروبية� ،أما يف عاملنا العربي فهي
تدخل بال�ضرورة يف عامل احلداثة ولكن بطريقة عك�سية.
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 - 2املذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والنقديني -مرجع �سابق –
�ص.21
- 3املرجع نف�سه� -ص 63و.64
 4املرج ال�سابق� -ص .66
 - 5املرجع نف�سه �ص .68
 - 6راج��ع يف هذا االجت��اه كتابنا – ق�ضايا التنوير -ا�صدار دار التكوين-
دم�شق -2010
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حوار

طريقته تختلف عن الكال�سيكيين:

محمد الح�سن الداغ�ستاني :يجب االهتمام بالحركات الفنية المعا�صرة لالطالع على التقنيات الحديثة
•حوار  :عبداحلكيم مرزوق
• للفنان الت�شكيلي حممد احل�سن الداغ�ستاين
جتربة طويلة يف عامل الأل��وان التي يجد فيها
و�سيلته يف التعبري عن كل ما ي�شعر به جتاه
ه��ذا ال��ع��امل ،وه��و ال��ذي �أجن��ز ت�سعة �أ�شكال
ج��دي��دة ل��ل��ح��روف العربية ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
�إدخال احلروف العربية يف الكثري من لوحاته
الت�شكيلية كمحاولة لدمج ال�شكل مع امل�ضمون ..
حول جتربته الفنية كان لنا لقاء معه وكان �س�ؤالنا
الأول:
كلها لون واحد
•متى بد�أت عالقتك مع الألوان؟
 يقال �إن املو�سيقى هي ال�سالمل �إىل ال�سماءوهذا القول �صحيح لأن املو�سيقى حترك الأحا�سي�س
والعواطف يف النف�س والروح الإن�سانية  ..والكالم
نف�سه ينطبق على الأل���وان  ..و�أن��ا �شخ�صي ًا �أع��دُّ
قو�س قزح هو �أجمل �سلم مو�سيقي لوين وال ينق�صه
���س��وى حت��وي��ل ال��ق��و���س �إىل خ��ط م�ستقيم لريبط
الأر�ض بال�سموات العليا  ..اللون �..آه من اللون� ،إن
عالقتي ب��الأل��وان قدمية تعود �إىل �أي��ام الطفولة
 ..عندما تفتحت �أحا�سي�سي الفنية وا�ستيقظت
ت�أمالتي للبيئة والطبيعة التي كانت حتيطني �سواء
بالريف �أو املدينة  ..كان اللون يده�شني كثري ًا ويثري
�إح�سا�سي البديعي ويرتك يف نف�سي �أث��ر ًا بالغ ًا من
الن�شوة وال�سعادة وحمبة هذا العامل � .أذكر متام ًا
عندما كنت تلميذ ًا يف املرحلة االبتدائية  ..كنت
�أنكب على ر�سم وتلوين اللوحات التي تقع حتت
يدي � ..أقلدها مبنتهى احلب والعفوية  ..دون �أن
�أعرف �أنني بهذه الطريقة �أ�شبع رغبتي من الأ�شكال
والأل��وان  .ولهذا الآن وبعد جتربة ت�شكيلية زادت
عن الربع قرن وبعد الغو�ص يف حميط اللون والتعمق
يف درا�سته من الناحية التجريبية والعلمية � ..أجد
نف�سي م�شدود ًا �أكرث �إىل عامل الأل��وان ،هذا العامل
البهيج الرائع الذي ال ميكن ت�صور احلياة من دونه
 ..واحلقيقة التي ال ج��دال فيها �أن ك��ل الأل���وان
التي يزيد عددها عن ثالثة �آالف درج��ة لونية
تعود كلها بالنتيجة �إىل لون واحد  ..وهو الأبي�ض
وم�صدره الأ�سا�سي (�ضوء ال�شم�س) وهناك عالقة
حميمة بيني وال�شم�س ل�سببني الأول لأن �شكلها
كروي حم�صور بدائرة والثاين وهو الأهم لأنها منبع

فهي مبثابة املقطوعة املو�سيقية «ال�سيمفونية» لأن
كل لون يعرب عن نغم مو�سيقي معني يف نف�س امل�شاهد
ي�صعد ويهبط ب�إيقاعات م�ؤثرة ..خا�صة يف اللوحات
التي يغلب فيها ال�شكل على امل�ضمون وتعج بال�شاعرية
اللونية لأن املو�سيقى بحد ذاتها لغة جتريدية.
ال�ضوء واحلرارة واحلياة لكل املخلوقات على �سطح
كوكب الأر�ض.
معرفة القيم اجلمالية
• ك �ي��ف ت��ول��د ال �ل��وح��ة ع �ن��د ال �ف �ن��ان حم �م��د احل���س��ن
الداغ�ستاين؟
ال تولد اللوحة عندي ب�سهولة .لأنها ت�أتي بعد
عملية خما�ض  ..بدء ًا من املحر�ض الأ�سا�سي كر�ؤية
م�شهد م�ؤثر �أو حادث مفاجئ يثري العاطفة �أو موقف
�إن�ساين م���ؤمل �أو مفرح يهز امل�شاعر  ..وق��د ي�أتي
النداء من الأعماق نتيجة تراكمات �سابقة يف العقل
الباطن لعمل فني معني  ..املهم بعد حدوث املحر�ض
الكايف يبد�أ التفاعل �صعود ًا وهبوط ًا حتى تنه�ض
رغبتي اجل��احم��ة م��ن كبوتها م�صحوبة ب���الإرادة
القوية  ..عندها �ألتقط دفرت «اال�سكت�شات» لأقوم
ببع�ض ال��درا���س��ات بقلم
ال��ر���ص��ا���ص ع��ل��ى م�سرح
�صغري (خ��ط��وط اخليال
الأوىل) مل��ع��رف��ة القيم
اجلمالية التي يطرحها

املو�ضوع امل��راد معاجلته ،و بعد الو�صول �إىل قرار
مقبول� .أب���د�أ يف العمل املختار وق��د يحدث بع�ض
التعديل لكن ل�صالح اجل��م��ال لأن��ن��ي �أه��ت��م كثري ًا
مب�شكلة التكوين اخلطي وال��ل��وين .معتمد ًا على
القاعدة الذهبية وخربتي يف هذا املجال ومير العمل
مبراحل كثرية من املعاناة والت�أمل �إىل �أن تنتهي فرتة
املخا�ض  ..وتولد اللوحة الفنية حينها �أ�ضع عليها
اللم�سات الأخرية و�أترك �أدواتي م�ست�سلم ًا للراحة،
حتيطني ن�شوة الإبداع ومتعة العطاء.
•كيف ترتبط املو�سيقا بلوحتك الفنية؟
ترتبط املو�سيقى ارتباط ًا وثيق ًا بلوحتي الفنية
� ..سواء ب�إيقاعات اخلطوط �أو البقع مع امل�ساحات
والأ�شكال وعالقتها ببع�ضها بع�ض ًا �أو ت�ضادها مبا
ي�سمى «الكونرتا�ست» �أما الألوان و تدرجاتها الأخاذة

•تختلف ردة فعل الناقد ،وامل�شاهد العادي للوحاتك
ال �ف �ن �ي��ة ...ك�ي��ف ت��وف��ق ب�ين االث �ن�ين ل�ل��و��ص��ول �إىل لوحة
مفهومة ووا�ضحة؟
 يبدو يل �أن �س�ؤالك مزدوج� ...أو ًال فيما يخ�صال��ن��اق��د ..ه��ذا ع��ائ��د خل�برت��ه الفنية وفل�سفته
النقدية واملدر�سة الفنية التي مييل �إليها ذوق ًا �أكرث
من غريها ...على الرغم من «املوقف املحايد» الذي
يجب �أن يتبناه الناقد عند عملية النقد ..لكن ال
بد من تدّ خل ذوقه اجلمايل باملو�ضوع وتعاطفه مع
مدر�سة فنية �أكرث من غريها� ..أما ال�شق الثاين من
ال�س�ؤال املتعلق بامل�شاهد� ..أي�ض ًا تدخل فيه عوامل
عدة �أهمها ثقافته الفنية ،ذوقه اجلمايل بالإ�ضافة
�إىل ح�سه املرهف وم��دى تلقيه ومتكنه من قراءة
اللوحة الفنية ...بالن�سبة لأ�سلوبي هو «تعبريي
جتريدي» يدخل يف جم��ال «الواقعية الزخرفية
املب�سطة» امل��ت���أث��رة بفن املنمنمات العربية �أو
الإ�سالمية عامة مبا ي�سميه الأجانب «املنياتور»
العربي �أو الرتكي �أو الفار�سي �أو الهندي �إلخ ...ف�إن
هذا الأ�سلوب بالر�سم له نقّاده امل�ؤيدون وحمبوه
من اجلماهري العري�ضة ..وهذا الكالم هو حت�صيل
حا�صل بعد خربة وتعامل مع كال الطرفني «الناقد
واجل��م��ه��ور» منذ �أك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين ع��ام�� ًا م�ضت..
واحلديث يطول يف هذا املجال...
احل�صول على م�ساحة لونية متناغمة
•ما الذي يلفت النظر ب�أ�سلوبك الفني �ضمن اللوحة
الت�شكيلية؟
 اللون وامل�ساحة املحركة  ..حيث �أن تقنيتي يفو�ضع اللون على اللوحة «ك�ضوء» تختلف كلي ًا عن
طريقة الكال�سيكيني التي تعتمد على عملية دمج
الأل��وان يف بع�ضها بع�ض ًا ب�شكل �أقرب �إىل التظليل
باللون �أما عندي فالو�ضع يختلف متام ًا  ..هناك
خطوط وغالب ًا ما تكون مت�صلة �أو ال نهائية على
مبد�أ فل�سفة «الأرابي�سك» هذه اخلطوط حتجز يف
داخلها �أو فيما بينها م�ساحات  ...هذه امل�ساحات
تو�ضع فيها الألوان ب�إح�سا�س �صادق من قبل الفنان
معتمد ًا نظرية الفن احلديث املعا�صر وملخ�صها
 ..و�ضع عدد من الأل��وان فوق بع�ضها يف امل�ساحة
الواحدة دون دجمها مع ًا ..مبعنى �آخ��ر � ..إن كل
ل��ون يف�سح املجال ملا حتته من �أل��وان للظهور �إىل
و�سط اللوحة والت�أثري بامل�شاهد �أو املتلقي  ..وقد
يكون فوقه �أك�ثر من ل��ون ..وبالنتيجة احل�صول
على م�ساحة لونية متناغمة تكمن فيها مل�سة
الفنان ..وتعك�س �أحا�سي�سه وانفعاالته وه��ذا ما
�أراده الفن احلديث وقد �سمحت جتربة التكعيبيني
مثل « بيكا�سو -ب���راكَ -ك���ري» بو�ضع ك ّ
�لاج على
�سطح اللوحة ومبواد خمتلفة كق�صا�صات ال�صحف
واخل�شب �أو املرايا والأحجار الكرمية وغريها ..
للح�صول على ت�أثريات ب�صرية حممودة ..وكلها
تخدم ملم�س ال�سطح وجمالية اللوحة.

نافذة على العالم
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ر�سامو الطرقات في مدينة �سانت -بيتربورغ الرو�سيّة
مر�آة المدينة ،و لوحتها الأجمل

• عبادة تقال

جوليا دومنا ت�صعد
�إلى القمر
• منر �صبحي احلموي

يف قلب عا�صمة الثقافة الرو�سية،
����س���ان���ت -ب���ي�ت�رب���ورغ ،و يف ���س��اح��ة
�آ�سرتوف�سكي حت��دي��داً ،ي�شمخ متثال
يكاترينا الثانية ،متو�سط ًا حديقة
���ص��غ�يرة� ،سياجها �أ���ش��ج��ار ول��وح��ات،
يتعانقان ،في�شكالن ما ي�شبه معر�ض ًا
يف حديقة ،يجذب املارة مل�شاهدة اللوحات
املعرو�ضة ،ومراقبة جمموعة من الر�سامني
املنتمني �إىل ���ش��رائ��ح ع��م��ري��ة خمتلفة،
ينجزون لوحات �سريعة يف خم�س دقائق،
لأ�شخا�ص من جهات الأر�ض كلها.
تبدو ال�صورة �شاعرية ج���داً ،تدفعنا
مل�شاركة اجلموع مراقبتها للوحات ،والأقالم
املدربة على �إجناز مهمتها بدقة و �سرعة
وا�ضحتني.
لكن التمعن �أكرث يف عيون �شاغلي املكان،
حركاتهم و كلماتهم ،يفتح ب��اب�� ًا وا�سع ًا
لأ�سئلة� ،سرت�سم لنا بقية جوانب ال�صورة،
تقربنا �أك�ثر من ع��وامل و�أح�لام ر�سامي
و ّ
الطرقات يف مدينة �سانت -بيرتبورغ .
بداية حديثنا كانت مع �آن��دري��ه� ،أحد
�أقدم العاملني يف املكان ” ،منذ عام ،”1987
الذي حدثنا مبا�شرة عن الأزمنة ال�صعبة
التي عا�شها الر�سامون ،حتى ا�ستقر بهم
احلال يف هذا ال�شارع“ ،كل الر�سامني هنا من
خريجي املعاهد الفنية املعروفة يف �سانت-
بيرتبورغ وغريها من امل��دن الرو�سية ،و
لقد عانينا كثري ًا يف زم��ن البريو�سرتويكا
من �أفراد ال�شرطة ،والع�صابات التي كانت
ت��ت��ذرع بحمايتنا ك��ي تقا�سمنا �أرزاق��ن��ا.
لكن الو�ضع الأمني تبدل الآن ،و مل يعد
هناك ما يعكر ا�ستقرارنا هنا �إال امل�شكالت
االقت�صادية التي تع�صف بالبالد من وقت
�إىل �آخر”.
يبت�سم �أندريه م�ؤكد ًا �أن��ه اختار هذه
املهنة ك��ي يجعل النا�س �سعداء ب��ر�ؤي��ة
���ص��وره��م م��ن��ج��زة �أم��ام��ه��م خ�ل�ال خم�س
دقائق ”،يف ال�صيف يق�صدنا الأج��ان��ب،
ف�أر�سم ثالث لوحات يف اليوم الواحد ،و�آخذ
خم�سمئة روبل على اللوحة ،و هذا ك�سب
مقبول”.
ي�ستمع زميله اجلال�س قربه �إىل حديثنا،
قبل �أن يقول �إنه مل ير�سم وجه ًا واحد ًا منذ
لكنه لن يغري مهنته ،برغم كل
�أ�سبوع،
م�صاعبها ،قبل �أن يحدثنا عن م�شكلة �أخرى
تتمثل يف وجود جمعية يف املدينة ،ت�سمى
جمعية الفنانني الأح����رار� ،إال �أن عدد

�أع�ضائها حم���دود ،وال
تقبل ان�ضمام �أع�ضاء
جدد.
مر�آة املدينة الكبرية
و�صلنا �إىل �سريغي،
الذي بدا قلق ًا جداً ،وهو
ي��ح��دث��ن��ا ع��ن م�شكالت
مهنته ،م�ؤكد ًا �أن تعامل
ال�������ش���ع���ب ب����ب���رود م��ع
املو�سيقا والر�سم ،م�ؤ�شر
ع��ل��ى م�����ش��ك�لات ج��د ّي��ة
يف املجتمع ،ف���أه��ل بيرتبورغ متذوقو فن
من الطراز الأول ،وعندما تراهم ميرون
بحيادية من �أمام مو�سيقي �أو مغن �أو ر�سام،
فكن على ثقة �أن �أزمة ما تع�صف بالبالد،
و �أن اخل��وف من املجهول ،يدفعهم الدخار
نقودهم بدل تبديدها من �أج��ل لوحة �أو
معر�ض فني.
و باالنتقال للحديث عن الر�سم ،متنى
�سريغي لو كان ب�إمكان الزبون اجللو�س من
ع�شرين �إىل �ستني دقيقة ،عندها ميكن
للفنان ر�سم ال�����ص��ورة با�ستمتاع �أك�ب�ر ،و
حرفية �أعلى.
�إغراءات الوجوه
نقرتب من ناديجدا القادمة من اجلنوب
ال��رو���س��ي ،ب��ذاك��رة ع�شقت ال��ر���س��م منذ
الطفولة ،و اخت�صت بفن البورتريه مذ
ك��ان��ت يف اخل��ام�����س��ة ع�����ش��رة م��ن عمرها،
فتخربنا �أن��ه��ا ت���رى وج���وه الب�شر مثل
ال��ك��واك��ب ،وك��لّ وج��ه يتمتع بخ�صائ�صه
الفردية ،بينما هي رائ��دة ف�ضاء ،مهمتها
اكت�شاف هذا الكوكب ،بطبيعته ،ت�ضاري�سه
و �أ�سراره.
“ ال �أ�ستطيع اجللو�س منتظرة قدوم
الراغبني بر�سم �صورة �سريعة لهم ،لذلك
�أحمل معي �صور ًا كثرية ،طلب مني �أ�صحابها
ر�سمها .البورتريه هو ذاكرة تعي�ش طوي ً
ال،
لذلك يحب النا�س تقدميه كهدية يف �أعياد
امليالد على �سبيل املثال ،وه��ي هدية غري
مكلفة �أب��داً ،مقارنة بالبورتريه املر�سوم
بالألوان”.
تت�أمل ناديجدا �صور ال�شخ�صيات ال�شهرية
التي ر�سمتها ،وعلقتها جلذب الزبائن ،قبل
�أن ت�ضيف �أنها تكره تلك املرات التي ت�ضطر
فيها لر�سم وجوه قا�سية و�شريرة� ”،أرتاح
مع الوجوه الطيبة ،الغام�ضة ،التي ال تنتهي
عالقتك معها بانتهاء الدقائق اخلم�س ،بل

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

حتمل مالحمها معك �إىل البيت ،تعيد ر�سمها
بهدوء ،تغم�ض عينيك و تتذكر �أي تف�صيل
�أفلت منك .كما �أع�شق ر�سم وجوه الأطفال،
و ت���راين يف م���زاج رائ���ع مب��ج��رد جلو�سهم
�أمامي”.
ت�ضحك ناديجدا بعد ذلك و هي حتكي لنا
ق�ص�ص وجوه خمتلفة ،بع�ضها يجل�س �أمام
الر�سام خائف ًا ،و ك�أنه �أمام طبيب الأ�سنان،
و بع�ضها ي�ستعجل النتيجة ،و يحاول ر�ؤية
ما و�صل �إليه الر�سام ،غري م�صدق �أنه �سريى
وجه ًا ي�شبهه ،مر�سوم ًا على الورق بعد خم�س
دقائق.
بينما ناديجدا ت�سرت�سل يف حديثها و
�ضحكاتها ،يفاجئنا �أحد الر�سامني بحديثه
عن جتربة احلياة يف ال�صني ،و الر�سم يف
�شوارع بكني .تلك التجربة التي منحته
خ�برة روح��ي��ة ،جعلته يظهر �شاب ًا رغم
اقرتابه من ال�ستني “ ،الت�أمل مينحني طاقة
كبرية للر�سم ،و عندما �أت�أمل الوجوه� ،أ�شعر
�أين �أمدهم بطاقة �إيجابية ت�ساعدهم على
�إخ���راج �أعمق ما يف وجوههم من �أ���س��رار.
مرة ر�سمت �أحد الوجوه فا�ستغرب �صاحبه
النتيجة ،وكاد �أن يقول يل �إنه ر�سم فا�شل،
لكنه عندما ت�أمله جيداً ،ابت�سم قائ ً
ال �إنني
و�صلت �إىل �أماكن بعيدة .يف تلك اللحظة
�أدرك��ت �أن قراءتي املختلفة للوجوه هي
�أ�سلوبي الذي مييزين عن غريي”.
نتابع تنقلنا بني الر�سامني واللوحات،
م�ستمعني �إىل ر�أي يقول �إن الر�سم هواية
بالن�سبة له ،و لن يتغري الأم��ر �أب��داً ،لكن
ه���ذه ال��ه��واي��ة املمتعة تطعمه ،وتطعم
عائلته ،بينما ي�ؤكد �آخر �أن الر�سم هو معنى
احلياة ،و�أن الق�ضية لي�ست ق�ضية هواية �أو
احرتاف ،بل اليقني �أن احلياة �ستفقد جلّ
بريقها� ،إن مل تفرد �أوراق��ك كل �صباح ،و
جتهز �أقالمك ،منادي ًا وجوه ًا جديدة لتملأ
امل�ساحة البي�ضاء.

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

ج��ول��ي��ا دوم���ن���ا من
�أ������س�����رة ح��م�����ص��ي��ة
تزوجت �سيبتيمو�س
����س���ي���ف�ي�رو����س وه���و
قائد روم���اين ،كانت
والدت���ه���ا يف مدينة
ح���م�������ص ل���ع���ائ���ل���ة م��ن
الأ���س��ي��اد يف املدينة من
�أ���ص��ول �آرام��ي��ة ت��ت��وارث
كهنوت عبادة الآلهة �أجبل (�أيل اجلبل) حيث
كان والدها ،جوليو�س با�سيان ،الكاهن الأعظم
ل��ه��ذه ال��ع��ب��ادة يف ح��م�����ص ويف الإم�براط��وري��ة
الرومانية ..
جوليا دوم��ن��ا فتاة �آرام��ي��ة وا�سعة الثقافة
ال�شرقية الرفيعة ،اخ��ت��ارت ان تكون زوج��ة
�سيبتيمو �سيفرو�س و�أجنبت منه ولدين كركال
وجيتا  .يومها ق��ال وال��ده��ا للقائد ال��روم��اين
لهذه الفتاة ما لي�س لغريها من حقوق وقد بلغت
الع�شرين وهي اختارت هذا القائد الذي �أر�سلته
يل ع�شتار واحتفلت حم�ص بعر�سها.
تربع زوجها امرباطورا على عر�ش روما لت�صبح
زوجة الإمرباطور وفتحت �أب��واب ق�صرها �أمام
ال�سوريني الذين وف��دوا �إليها علماء ومفكرين
وفال�سفة و�ضم املجل�س امل�شرع القانوين احلم�صي
بابنيان الذي رف�ض تربئة كركال من دم �أخيه
جيتا .
كما �ضم جمل�س جوليا دومنا ال�شاعر ال�سوري
�أوبيان من مدينة �أفاميا ،و �آخرين قدموا الكثري
للفل�سفة والعلوم الإن�سانية ومع �أن امل�ؤمترات
ع�صفت بق�صرها �إال �أنها ا�ستطاعت �أن حتكم روما
من خلف ال�ستار ..
و�صفتها روما ب�ألقاب كثرية � :أم القيا�صرة – �أم
جمل�س ال�شيوخ – وال�سيدة احلكيمة
حيث كانت جوليا دومنا من الآراميني وزوجها
من الكنعانيني وكان �شابا و�سيما وراقيا .
ماتت جوليا دومنا وعمرها � 45سنة حزنا على
ابنها جيتا حيث �أغمد كركال ال�سيف يف �صدر
�أخيه جيتا �أمام والدته .وقد بنى كركال متثالني
�أحدهما لباخو�س �إل��ه اخلمر والثاين لهرقل،
وبنى معبد جوبيرت يف دم�شق ومعبد راميتا يف
الالذقية ومعبد هليوبل�س �إله ال�شم�س يف بعلبك.
احتفظت جوليا دومنا مبركزها بعد مقتل
ابنها كركال من قبل الفر�س لكن القي�صر �أراد
�أن يتخل�ص منها ف�أمرها مبغادرة �أنطاكية مما
جعل �صحتها ت�سوء و�صوال �إىل موتها حيث نقل
جثمانها �إىل روم��ا وعوملت معاملة القيا�صرة،
�ساللتها التزال موجودة يف مدينة حم�ص ن�سبة
�إىل �سيفريو�س وتوجد وثائق م�سجلة يف كني�سة
�أم الزنار امل�شهورة تثبت ن�سبتها �إىل هذه ال�ساللة
الإمرباطورية .

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

بندقية للإيجار

عدنان جامو�س

مرتجم ،ناقد� ،صحفي.
ولد يف �صيدا لبنان  .1937لأبوين
من بلدة دير عطية يف �سورية� .أنهى
درا���س��ت��ه االبتدائية والإع��دادي��ة
وال���ث���ان���وي���ة يف م���دار����س دم�����ش��ق،
و�أوف��دت��ه وزارة الرتبية والتعليم
للدرا�سة يف كلية الآداب يف جامعة
لومونو�سف مبو�سكو ،حيث نال �شهادة
املاج�ستري يف "فقه اللغة الرو�سية
و�آدابها" .عمل مدر�س ًا للغة الرو�سية
يف ث��ان��وي��ات دم�����ش��ق ، ،ث��م مرتجم ًا
يف امل�ؤ�س�سة العامة ل�سد الفرات يف
مدينة "الثورة" ،ث��م ع�ين م��دي��ر ًا
ملكتب الرتجمة يف امل�ؤ�س�سة املذكورة
التابعة لوزارة الري.
ع�ضو جمعية الرتجمة ،وع�ضو
ه��ي��ئ��ة حت���ري���ر جم��ل��ة " الآداب
الأجنبية".
ترجماته املن�شورة يف كتب:

من م�ؤلفاته:

أخبار

 املادية الديالكتيكية  -ترجمةباال�شرتاك  -دار اجلماهري  -دم�شق
.1968
 الإن�سان واالرتقاء  -ترجمة-دار اجلماهري  -دم�شق.1970 -
 احل��رك��ات الفالحية يف لبنانالن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر
 ترجمة  -دار الفارابي  -بريوت،دار اجلماهري  ،دم�شق .1972
 ح��ول ال�����ص��راع الإي��دي��ول��وج��ييف البلدان النامية  -ترجمة -دار
اجلماهري العربية-دم�شق .1975
 �أب���ط���ال الإغ��ري��ق�-أ���س��اط�يريونانية -ترجمة  -دار اجلليل-
دم�شق .1990
 6الفني واجل��م��ايل  -ترجمة وزارة الثقافة والإر�شاد القومي-دم�شق .1991
 ال�سهب و�أقا�صي�ص مبكرة لأنطونت�شيخوف  -ترجمة  -احتاد الكتاب
العرب.1993 -
 حوارات �سجني (ف .انبيلوف)-دار ال��ط��ل��ي��ع��ة اجل���دي���دة -دم�شق
.1995
 رو���س��ي��ا وال��ع��امل املعا�صر (غ.زوغ��ان��وف)  1996-دار الطليعة
اجلديدة -دم�شق.

مفيد �أن نعود بني فرتة و�أخرى لنقلب �صفحات التاريخ،
لأننا لو فعلنا ال�ستخل�صنا الكثري من العرب ،وا�ستقينا املفيد
من الدرو�س ،فالتاريخ حافل ب�أحداث من �ش�أنها �أن تقدم
لنا الكثري من الرباهني عما نراه ونعي�شه يف هذه الأيام
الع�صيبة التي متر بها املنطقة من �أحداث مت�سارعة يرى
املراقب ملجرياتها �أنها �أ�سرع من �أن يحيط بها املرء �إال بعد
�إعمال الفكر ،وو�ضع هذه الأحداث على طاولة الدرا�سة
والتحليل.
فالواليات املتحدة الأمريكية ومنذ �أن مت اكت�شافها ال
متلك يف قامو�سها �إال مفردات القتل وا�ضطهاد ال�شعوب،
ال ب��ل والعمل على �إب��ادت��ه��ا كما فعلت بالهنود احلمر
الذين عملت على ت�صفيتهم مما �شكل و�صمة عار يف جبني
هذه الدولة املارقة �سوف حتمله �إىل �أن تقوم ال�ساعة،
ويكفي �أن نذكر الف�ضائح وامل��ج��ازر التي ارتكبتها يف
فيتنام بعد فعلتها ال�شنيعة حني دمرت بالقنابل النووية
مدينتي هريو�شيما وناغازاكي اللتني كانتا ع�صيتني على
اال�ست�سالم ،فكانت القنابل النووية هي احلل ،و�أي حل
ه��ذا؟ �إن ما مت اقرتافه بحق ال�شعب الياباين ما زالت
�آثاره ممتدة وبادية على ذرية هذا ال�شعب حتى الآن �إذ
كثري ًا ما تتم والدات لأجنة م�شوهة لأن هذه الأجنة من
�ساللة ه�ؤالء الذين تعر�ضوا للإ�شعاع النووي يف احلرب
العاملية الثانية ،هذا غي�ض من في�ض ما اقرتفته هذه
الدولة املجرمة بحق ال�شعوب الربيئة امل�ساملة..
�أما بريطانيا وبطلها التاريخي «بلفور» فتاريخها �أي�ض ًا
حافلٌ باملخازي واملثالب واجلرائم التي ارتكبتها بحق
ال�شعوب ،ولي�س �أدل على ذلك من دورها املنحاز وامل�شبوه
وال��ق��ذر ح�ين �أق��دم��ت على اح��ت�لال فل�سطني ،وبعد �أن
�أحكمت ال�سيطرة عليها �سلمتها لقمةً �سائغةً لليهود
حتقيق ًا لوعد قطعه وزي��ر خارجيتها وال��ذي قيل عنه
�آنذاك �إنه «وعد من ال ميلك ملن ال ي�ستحق»..
�أم��ا فرن�سا �صاحبة التاريخ الأ���س��ود احلافل باملجازر
والقتل وت�شريد ال�شعوب فيكفي �أن ن�ستذكر ما فعلته يف
اجلزائر التي ا�ستعمرتها ملدة مئة وثالثني عام ًا �أذاقت
�شعبها ال��وي�لات ،ولكن ال�شعب مل ي�ست�سلم فظل ثابت ًا
و�صامد ًا يقاوم وي�شن احل��روب حتى �أج�بر فرن�سا على
اخلروج من �أر�ضه املقد�سة فخرجت فرن�سا وبقي ال�شعب
اجل��زائ��ري ،وك��ذل��ك احل��ال م��ع دول��ت��ي �سورية ولبنان،
فلكم ج��ردت عليهما من طائرات ودب��اب��ات وجمنزرات
وجيو�ش جرارة �إال �أن طائراتها ودباباتها مل جتد نفع ًا
ومل ت�ستطع ال�صمود �أمام �شعب يعترب احلرية وا�ستقالل
الأر�ض �أثمن ما ميكن للمرء �أن ميلكه يف احلياة ،فخرجت
ذليلة خا�سرة مدحورة وبقي ال�شعبان ال�سوري واللبناين
ثابتني فوق ترابهما الوطني..
هذه هي دول احللف اال�ستعماري البغي�ض الذي جمعته
م�صاحله اال�ستثمارية واال�ستثمارية الواحدة للتكتل
�ضد ال�شعب ال�سوري ال��ذي رف�ض ال��رك��وع واالن�صياع،

وحوّل ترابه الوطني �إىل مقربة للإرهاب والإرهابيني
الذين ترعرعوا يف �أح�ضان هذه ال��دول ،بحيث مل تفد
مليارات الدوالرات التي بذلتها دول اخلليج وعلى ر�أ�سها
ال�سعودية وقطر لقتل ال�شعب ال�سوري ،و�إزاحة �سورية
كقلعة �صامدة من وجه العدو ال�صهيوين الذي غُ ر�س يف
هذه الأر���ض �أ�ص ًال ليكون قاعدة متقدمة لهذه الدول
اال�ستعمارية ت�سخّ ر له كل �إمكانياتها من �أجل �أن يبقى
ال��ذراع القوية ال�ضاربة يف املنطقة بحيث يتم ا�ستعباد
ال�شعوب العربية ،وق�ضم �أر�ضها تباعاً ،ومن ثم حتقيق
احللم ال�صهيوين القدمي والذي عنوانه «�أر�ض �إ�سرائيل
من الفرات �إىل النيل»..
والآن ويف هذه الأي��ام الع�صيبة التي منر بها ك�سوريني
ومعنا حلفا�ؤنا ال�شرفاء مل يرق لدول اخلليج �أن نق�ضي
على الإره��اب الذي �أر�سلوه لقتلنا ،مل يرق لهم �أن نحرر
�أر�ضنا م��ن ه��ذا الإره����اب ،ول��ن تكون مدينة دوم��ا هي
الأخرية التي تتحرر ،و�إمنا �سيتحرر كل �شرب �سوري من
دن�س الإرهاب ،وهذا وعد قطعه اجلي�ش ال�سوري البطل،
وقد تعلمنا بالتجربة �أن اجلي�ش ال�سوري حينما يعد يفي
بوعده..
جن جنون عربان اخلليج حني ر�ؤوا �أن �أرا�ضي اجلمهورية
العربية ال�سورية ق��د حتولت �إىل مقابر للوهابيني
التكفرييني ،و�أدرك��وا �أن ملياراتهم التي �سفحت رخي�صة
و�أر�سلت له�ؤالء الإرهابيني مل جتد نفع ًا ومل تنقذ القتلة
من �أيدي �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري ،وعندها راحوا
يهرولون باجتاه �أولياء نعمتهم يف الغرب الذين يرون
�أن لكل كلمة يقولونها ،وكل خطوة يخطونها يجب �أن
تكون مدفوعة الأجر ،وملا كان عربان اخلليج يدركون �أن
اندحار الإرهاب فوق �أرا�ضي اجلمهورية العربية ال�سورية
يعني خ�سارة ال تعو�ض بالن�سبة لهم راحوا يتو�سلون هذه
الدول للتكاتف و�ضرب �سورية ،ومتت ال�صفقة موّل عربان
اخلليج الغارة الأخرية على ال�شعب العربي ال�سوري �إال �أن
هذه احلملة ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا بعد �أن قامت دفاعات
اجلي�ش العربي ال�سوري ب�إ�سقاط معظم هذه ال�صواريخ
وحرف م�سارها عن �أهدافها ،فكانت اخل�سائر املادية التي
�ستعو�ض قريب ًا لتعود كما كانت و�أجمل..
�إذن نحن الآن �أم��ام معادلة وا�ضحة ومك�شوفة ..دول
اخلليج متلك املال الذي جادت به الأر�ض ،ومتلك القرار
يف حرمان �شعوبها وال�شعوب العربية من هذا املال ،ومن
ثم �إنفاقه بالطريقة التي يظنون �أنها قادرة على حماية
عرو�شهم ،يف ح�ين �أن دول ال��غ��رب اال�ستعماري متلك
ال�سالح الوافر الذي �سيكون حتت الطلب ملن يدفع تكلفته
كما ح�صل يف احلملة الأخرية على �سورية ،وبذلك يكون
امل�شهد قد اكتمل و�صار وا�ضح ًا للجميع..
�أموال طائلة ،وبندقية للإيجار.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

العدد اجلديد من جملة (الآداب العاملية)

�صدر العدد اجلديد من جملة (الآداب العاملية)
الف�صلية الثقافية �ضمن من�شورات احت��اد الك ّتـاب
العرب ،و�ضم درا�سات ون�صو�ص ًا �إبداعيات ومقاالت
نقدية ومتابعات.
رئي�س التحرير الأدي����ب ب��دي��ع �صقور كتب يف
افتتاحية العدد �شعر بعنوان «ك�سرنا ظهر القمر».
ومنها نختار:
�سبع �سنوات �أو تكاد ..ثالثمائة وخم�سة و�ستون

نكد�سها يف عنابر الأيام ..م�ؤونة الأبد
ثالثمائة وخم�سة و�ستون يوم ًا ،وربع يوم/..
واحلرب ت�شتتنا كغيم اجلبال /العمر باقة زهور من
�سراب ../ننوح كالقربات /نبكي كالنوار�س /نن�سج
�أكفان ًا زاهية تليق بالنجوم /النجوم ال حتتاج �إىل
حتب ال ّرق�ص عارية على خ�شبة
كفن /..النجوم ُّ
ال�سماء /تختال املراكب /ما �أبعد البحر عنا /و/
ن�سري خلف قطعان ال�سراب /لي�س لل�سراب �ضفاف./

درا���س��ات ال��ع��دد كانت ل�ل�أدب��اء :خليل البيطار
يوم ًا ،وربع يوم /..تغرب ال�شم�س /تخر�س النجوم/
تخر�س ال�سماء /الر�صا�ص �سيد الأر�ض /يوم بيوم( /ووال��ت ويتمان ق��راءة يف (�أوراق���ه) و(�أغنياته)
وجتربته ال�شعرية) ،و�صفوان �صفر (م�سرح بريخت
ت�سرقنا احلرب /يوم بيوم� /أيام احلروب تت�شابه/
بني امللحمية والتغريب) ود .غ�سان ال�سيد (الرتجمة
يوم بيوم /تطوي خيامها الريح ،وتبددنا زوابع
الأدبية والأدب املقارن) ،ويون�س ل�شهب (نحو فهم
املوت /يوم بيوم نغت�سل بنهر الدم /نع ِّمدُ فيه ال�شجر الدرا�سات الثقافية� .صطيفان فان دام).
و�شعر العدد من ترجمة رنا زحكا (خمتارات من
والندى ،والطيور /..يوم بيوم /جنمع حنطة موتانا/

�شعر جون �أغارد) ومالك �صقور (الطل�سمان .بو�شكني)
وعي�سى فتوح (خمتارات من ال�شعر االنكليزي).
وق�ص�ص ال��ع��دد ل�ل��أدب���اء :م��ن ت��رج��م��ة �أح��م��د
نا�صر (مغامرات م .ن� .س� .أناتويل �أندرييفيت�ش)
و�إبراهيم بيطار (القنديل .فديريكو غانا).
�أما مراجعات هذا العدد فكانت للك ّتاب بديع �صقور
(ق�صائد بابلو نريودا يف قلب ت�شيلي) وح�سن حميد
(لويجي بريانديللو) ود� .شريف عابدين (الرواية
الإفريقية� ..إطاللة م�شهدية).
والأخبار الثقافية واملتابعات الأدبية لهذا العدد
كانت من �إعداد وترجمة منري الرفاعي.
والنافذة الأخ�ي�رة للعدد كتبها الدكتور طالب
عمران حتت عنوان( :التحليق خارج اجل�سد).

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

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

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

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

الإ�شـراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

