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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

ّ
بكل خير
ثماين �سنوات� ،أو تكاد ،وما تفت�أ احلرب على �سورية تهذي بحديثها
املرجم ،وملّا يزل �أعداء ال�ضوء يبعثونها ذميمة ،بتعبري ال�شاعر زهري بن
ّ
�أبي �سلمى ،ال يثنيهم �شيء عن متوالية الدم ،والدمار ،واملوت ،واخلراب.
ثماين �سنوات� ،أو تكاد ،وملّا يزل ال�سوريون يدفعون �ضرائب باهظة ثمن ًا
لإ�صرارهم على االنتماء �إىل ال�ضوء ،وملّا يزالوا �شاخمي اجلبني ،واثقني
بقائدهم وجي�شهم وحلفائهم ،كما هم واث��ق��ون من هزمية الإره��اب
والتكفري والظالم ،ومن حتقيق االنت�صار الذي يبدو قاب �صبحني �أو �أدنى.
ثماين �سنوات� ،أو تكاد ،و�سورية هي �سورية ،وال�سوريون هم ال�سوريون،
ي�ستقبلون �أعيادهم الدينية ،م�سلمني وم�سيحينيّ ،
ع�شاق ًا للحياة،
ومبدعني للحياة ،و�أبناء �شرعيني للحياة ،مهما ادلّهمت حولهم غيوم
احل��زن ،والفقد ،واحلنني ،ومهما �أمعن �أع��داء احلياة يف �سلبهم �إرادة
احلياة.
ال�سوري بامتياز ،واال�ستثناء
قبل ثماين �سنوات كان للأعياد معناها
ّ
باحلب والألفة وامل���ودات ،و�صارت موعد ًا جديداً
ب���آن .كانت مرتعة
ّ
ال�ستعادة �صور الأحبة الراحلني� ،شهداء ومهجرين ونازحني ،وحنين ًا
وم�سرات كانت ،ويقين ًا ب�أنّ وطن ًا �صمد يف
فادح ًا �إىل زمن كان ،و�أفراح
ّ
بد �سينت�صر،
معركة املواجهة مع معظم �شياطني هذا الكوكب الرجيم ال ّ
باحلب،
بد �سي�ستعيد للأعياد معناها الذي كان ،املعنى الذي يتبارك
وال ّ
ّ
باحلب ،ويتبا�سق بالت�سامح ،ويرفو ما ت�شقّق من ثوب اجل�سد
وي�ست�ضيء
ّ
الواحد ،والهوية الواحدة ،الهوية ال�سورية اجلامعة لل�سوريني جميعاً،
اثنيات وديانات ومذاهب مل تكن تعنيهم يوم ًا ،ولن تعنيهم يوم ًا مهما
�أوغل �أعداء �سورية يف الزيف والتزييف ،ويف ا�سرتزاق كلّ عبدة الظالم
من �أجل تدمري �سورية.
بعد �أ ّيام ي�ستقبل ال�سوريون عيد الفطر ال�سعيد ،مزهوين مبا �أجنزه
جي�شهم من انت�صارات يف غري جزء من اجلغرافية ال�سورية ،اجلي�ش الذي
ال�شر الذي تدفّقت
راهن �أع��داء وطنهم على هزميته يف مواجهة قوى
ّ
عليه من غري مكان من ظلمات الأر�ض ،ف�أثبت �أنّه جي�ش ال�شعب ،املدافع
والقوي وال�صامد والعقائدي ،و�أنّه القوة
حريته وكرامته وهويته،
ّ
عن ّ
ال�شر ،ومن جنونها ،وطي�شها،
التي ال ُتقهر مهما يكن من تغ ّول �إرادات
ّ
وحقدها على �سورية وال�سوريني.
بعد �أ ّي��ام �سيكون ال�سوريون على موعد مع عيد خمتلف ع ّما �سبقه
من الأعياد يف ال�سنوات الثماين التي م�ضت ،عيد يباهون فيه بانت�صار
�سورية ،قائد ًا وجي�ش ًا و�شعب ًا ،على ع�شرات الدول واملمالك والف�ضائيات
التي كانت تتوهم �إجناز م�شروعها يف تفكيك �سورية وتدمريها خالل �أ�شهر
قليلة ،فكان �أن هزمت �أولئك ،و�ستهزم ما تبقّى من عبيدهم ومرتزقتهم
فيما تبقّى من الأجزاء الرازحة حتت وط�أة الإرهاب والتكفري والظالم
والقوى املمعنة يف �ضاللة الهويات حتت الوطنية.
كلّ عيد وقائد �سورية ،وجي�شها ،وال�سوريون ،هوية وهوى ،بكلّ خري.
كلّ عيد ،والكلمة ال�صادحة باحلقّ واخلري واجلمال ،بكلّ خري ،الكلمة
املخل�صة للحقّ واخلري واجلمال مهما عال �صوت الباطل وال�شر والقبح،
ومهما تو ّرمت �أر�صدة "الكتّاب" العبيد والأت��ب��اع والأج���راء من املال
الدن�س ،ومن ال�شهوات �إىل ال��دم ،ومن ح ّمى احلقد على كلّ َمن اختار
االنحياز �إىل الوطن.

الخام�س من حزيران عام 1967
نك�سة �أم نكبة ثانية
• د .يو�سف جاد احلق

ــــ �ص 3

�إرادة ال�شعوب المقاومة �ستنت�صر
• عبد احلميد غامن

ـــــ �ص 4

الرواية العربيّة والبنية الفنيّة
•د .مها خريبك نا�صر

ــــ �ص 6

الإعالمي �أ�سامة �شحادة :ال�شعر توق و�شوق،
وتفاعالت نف�س وج�سد ،يهوى ويحب ويتلذذ ويت�ألم
•حوار حممد خالد اخل�ضر ـــــ �ص 14

لوحة للفنان الرو�سي فا�سيلي كانديني�سكي
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في ذكرى  15مايو (�أيار)

• د� .إبراهيم يحيى �شهابي

قضايا وآراء

كتب
في �سـاحة الإعدام
•نذير جعفر

يف  15مايو (�أيار) 1948م وقعت �أحداث ثالثة،
هي:
اتخاذ بريطانيا قرارا بان�سحابها من فل�سطني
تطبيقا لقرار التق�سيم رقم  ،181بعد �أن ه ّي�أت
كل ما يلزم لوالدة الكيان ال�صهيوين .وال �أريد
هنا اخلو�ض يف التفا�صيل فذلك وارد يف �صحائف
التاريخ ووثائق الأمم املتحدة.
�إع�لان القيادة ال�صهيونية �إن�شاء دول��ة با�سم
“�إ�سرائيل” .ا�ستنادا �إىل القرار  ،181علما ب�أن
املنظمات ال�صهيونية كلها �أعلنت رف�ضها لقرار
التق�سيم هذا .لذلك مل يت�ضمن قرار �إن�شاء الدولة
� ّأي عبارة ت�شري �إىل �أن �إن�شاء الدولة كان تطبيقا
للقرار  ،181ومل يت�ضمن تعيينا حلدود تلك الدولة.
دخول اجليو�ش العربية ،الر�سمية وال�شعبية� ،إىل
فل�سطني لإنقاذها من امل�شروع ال�صهيوين اال�ستيطاين
الإحاليل ،ولكن النتيجة كانت عك�س ذلك متاما� ،إذ
ُ�ش ّرد الفل�سطينيون وتوطد الكيان ال�صهيوين بحيث
�أ�صبحت ال��دول العظمى مبا فيها �أمريكا ورو�سيا
و�أوروبا ت�سرت�ضي هذا الكيان.
ارتفعت �أ�صوات فل�سطينية يف ذلك احلني تدعو
القيادة القيادة الفل�سطينية لتقوم بخطوة مماثلة
خلطوة القيادة ال�صهيونية ولكنها مل تلق �آذان��ا
�صاغية لالعتقاد ب�أن دخول اجليو�ش العربية �سوف
ينهي امل�شكلة ويحبط امل�شروع ال�صهيوين.
علما ب�أنه لو �أعلنت القيادة الفل�سطينية �إن�شاء
دول��ة فل�سطينية ( ت�شمل مبوجب ال��ق��رار 181
م�ساحة قدرها  43%من م�ساحة فل�سطني وت�ضم
 725000عربي و 10000يهودي .يف حني كانت
ال��دول��ة التي �أعلنت قيامها القيادة ال�صهيونية
ت�����ش��م��ل  56%م���ن فل�سطني وت�����ض��م 498000
يهودي و 497000عربي� .أم��ا امل�ساحة الباقية
فقد خ�ص�صت ملنطقة القد�س التي ت�شكل مبوجب
ال��ق��رار  181وح��دة �إقليمية م�ستقلة ذات و�ضع
دويل خا�ص) ،ال�ضطر العامل �إىل الإعرتاف بدولة
فل�سطني كاعرتافه بدولة �إ�سرائيل ،ولتحول ال�صراع
�إىل �صراع بني دولتني ب��دال من كونه �صراعا بني
دولة و�شعب م�شرد .وبذلك يكون امل�شروع ال�صهيوين
ق��د ف�شل .والأم���ر الآخ���ر ال��ذي ل��و ح�صل لأف�شل
امل�شروع ال�صهيوين حتى من دون �إعالن قيام دولة
فل�سطينية ،ذلك هو �أن ت�صدر القيادة الفل�سطينية
وعلى ر�أ�سها �سماحة احل��اج �أم�ين احل�سيني ،مفتي

القد�س وفل�سطني والعرب ،ورئي�س الهيئة العربية
العليا التي كانت تقود الن�ضال الفل�سطيني يف تلك
املرحلة ،بيانا (عندما بد�أت املنظمات ال�صهيونية
ت��ره��ب ال���ع���رب) ت��دع��و ف��ي��ه الفل�سطينيني �إىل
التم�سك بالأر�ض وعدم مغادرتها مهما كان الثمن
لأن املخطط ال�صهيوين يهدف �إىل �إخ�لاء الأر���ض
والبلدان من �أ�صحابها و�سكانها لي�ستقر الأمرلليهود،
لثبت الفل�سطينيون يف �أر�ضهم وملا كان هناك الجئون
ولف�شل بذلك امل�شروع ال�صهيوين.
وهناك خط�أ تاريخي ارتكبته القيادة الفل�سطينية
يف ال��ع��ام 1939م عندما ���ص��در الكتاب الأبي�ض
عن احلكومة الربيطانية ين�ص على �إقامة دولة
فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة م�شرتكة بني امل�سلمني
وامل�سيحيني واليهود بحيث ت��وزع �أن�صبة احلكم
بني الأدي��ان الثالثة بالت�ساوي  .فرف�ضته القيادة
الفل�سطينية بحجة �أن اليهود ال ي�ستحقون الثلث
ح�سب ن�سبة ال�سكان ،ورف�ضته القيادة ال�صهيونية
لأنه ين�سف امل�شروع ال�صهيوين من �أ�سا�سه .فتخلت
عنه بريطانيا ب�سبب رف�ض الطرفني له.
وال��ي��وم �أق���ول �إن���ه ب��الإم��ك��ان �إف�����ش��ال امل�شروع
ال�صهيوين على الرغم مما هي عليه �إ�سرائيل من قوة
وما لها من دعم دويل ،وذلك بالتم�سك بحق عودة
الالجئني الفل�سطينيني ،كل �إىل �أر�ضه وبيته اللذين
طرد منهما منذ العام 1948م حتى الآن .ذلك احلق
الذي �أقرته ال�شرعية الدولية بدءا من القرار 194
الذي ين�ص على وجوب عودة الالجئني �إىل بيوتهم
و�أرا�ضيهم  ،وما تاله من ق��رارات م�ؤيدة وداعمة
قارب عددها املئة �أو يزيد.
ال يكفي القيام مب�سريات وحرق �إطارات ال�سيارات
ورفع ال�شعارات ،بل يجب على القيادة الفل�سطينية
بكل ف�صائلها �أن ت�شن حملة قانونية يف �أوروب���ا
و�أمريكا ويف �أي مكان من العامل تتاح فيه فر�صة
ل�شن مثل هذه احلملة �ضد رف�ض �إ�سرائيل تنفيذ
القرارات ذات ال�صلة بعودة الالجئني الفل�سطينيني.
حاولت اجلمعية الفل�سطينية ال�سورية القيام
ب��ه��ذه احل��م��ل��ة و�أع�����دّ ت ل��ه��ا �إع�����دادا ج��ي��دا ولكن
الأحداث التي جرت يف �سورية وما زالت جعلتها غري
قادرة على متابعة هذا امل�شروع .لذلك على القيادة
الفل�سطينية �أن تتبناه من دون ت�أخري وقبل �أن يفوت
الأوان.

ً
ومعرفة
ما �أ�شبه الكتب بالب�شر ،منها الرزين املكتنز علم ًا و�أدب��� ًا
القراء ،ومنها الفارغ
واكت�شاف ًا وتخيي ًال مثري ًا وال يحظى �إال بالقلّة من ّ
الرنان املُخادع الذي يطفو على ال�سطح وي�ست�أثر باهتمام الإعالم
ّ
واملر ّوجني له ،ولو �إىل حني!
مير يف حياتك مرورا عابرا،
بل ما �أ�شبه الكتب بالأ�صدقاء ،منها ما ّ
ومنها ما يرتك و�شما عميقا يف الروح ال ميحى مع الزمن ،وبني هذا وذاك
تقر�أ كثريا وتعا�شر كثريا وتظل تراهن على الأجمل الذي قد ي�أتي �أو ال
ي�أتي!
الإن�سان كتاب ،والكتاب �إن�سان ،ولكل منهما حياته و�سريته و�شبكة
عالقاته وقرائه و�أ�صدقائه و�أعدائه �أي�ض ًا .لذا �أعجب ممن يقول� :إين
�أكتب لنف�سي! لأن � ّأي كتابة ال جتد قارئها تبقى كائن ًا ميتا معزو ًال مركون ًا
على ال َّرف ال فاعلية له ،ووحده القارئ/ال�صديق باحتكاكه بالكتاب/
الإن�سان/النّ�ص يقدح �شرارة املعرفة ويح ّول الفكرة فيه �إىل قوة مادية
تفعل فعلها يف نف�سه ويف املجتمع وحركة التاريخ.
كم من الكتب غيرّ ت م�سار �أفراد وجمتمعات وحكومات ،فبعد �أن قر�أ
ابن الإمرباطور الرو�سي رواية د�ستويف�سكي« :ذكريات من بيت املوتى»
�أعلن غ�ضبه على ما يجري يف �سجون �سيبرييا ،و�أبلغ والده ب�ضرورة و�ضع
حد لهذا االمتهان لكرامة الب�شر ،ومن يومها �أو�صى الإمرباطور بوقف
التعذيب يف ال�سجون حتت �أي ذريعة كانت و�أوقف العمل بقانون القنانة.
هل �أحتدث عن �سرفانت�س وروايته اخلالدة «دون كيخوته»� ،أم عن
دانتي و«الكوميديا الإلهية» �أم عن «�ألف ليلة وليلة» و«ر�سالة الغفران»
للمعري ،وما تركته هذه الأعمال من ت�أثري يف العامل كله ولي�س يف جمتمع
ّ
حمدّ د.
مرتني:
دهمتني هذه اخلواطر يف حلب و�أن��ا �أق��ف مذهوال منك�سر ًا ّ
الأوىل يف بيتي �أمام مكتبتي التي �أعدمها التكفرييون ما بني حرق ومتزيق
ونهب حتى مل يتبق منها �إال ما جنا ب�أعجوبة ،والثانية �أمام مكتبة د.
ن�ضال ال�صالح يف بيته التي حت ّولت ب�أكملها �إىل رماد على �أثر �إحراقه
مبا فيه من �أثاث وحجر! �أجل �آالف الكتب �أ�ضحت رمادا يف غم�ضة عني!
واملكتبتان كنا قد جمعنا كتبهما النوعية والنادرة خالل �سنوات طويلة
من العمر� .شعرت بالفقد والوحدة حدّ اليتم و�أنا �أت�أمل هذا اخلراب ،بل
هذه املجزرة الرهيبة التي ارتكبها ه�ؤالء الظالميون يف بيتي ومكتبتي كما
يف بيت د .ن�ضال ومكتبته .مل تكن جمرد كتب خ�سرناها �أيها الأ�صدقاء/
الأعداء /الأعدقاء� ،إمنا �أرواحا وكائنات و�أمكنة وذكريات ع�شناها مع
تلك الكتب والروايات والدواوين ،كما لو �أن �أحدنا فقد دفعة واحدة كل
�أحبائه! لكل كتاب حكايتان ،حكايته وحكاية �شرائه بعرق اجلبني على
ح�ساب لقمة العي�ش ،بل قل حكايات تتواىل ،حكاية قراءته ،ومناق�شته،
والكتابة عنه ،وحكاية �أبطاله الذين كانوا يعي�شون معنا ،وحكاية من
ا�ستعاره وقر�أه و�أثنى عليه �أو احتج على ما فيه ،وحكاية م�ؤلفه �أي�ضا وما
تعر�ض له ب�سبب فكرة طرحها �أو ق�ضية تناولها...واحلكايات ال تنتهي
مع الكتب /الأ�صدقاء ،ومع الب�شر واحلياة بالأخيار والأ�شرار على �ضيقها
وات�ساعها يف هذا الكون اللغز.
ال عزاء يل بهذا الفقد القا�سي ملكتبتي ولوحاتي املقتناة وحا�سوبي
وكثريا من �صوري وذكرياتي وم�ؤلفاتي ال�شخ�صية وما جنيته طوال ثالثة
ع�شر عاما من العمل يف الكويت� ،ش�أين �ش�أن �صديقي د .ن�ضال �سوى عودة
�سورية موحدة الأر�ض وال�شعب واحللم والأمل� ،سورية الأجمل والأبهى
لكل �أبنائها� ،سورية املنيعة بقرارها الوطني ال�سيادي� ،سورية الوطن
واملواطنة احلقة واملالذ الآمن العادل املت�سامح مع اجلميع وللجميع.
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الخام�س من حزيران عام 1967
نك�سة �أم نكبة ثانية

• د .يو�سف جاد احلق

املعروف �أن االنتكا�س ي�صيب املرء بعد �أن َّ
يبل من مر�ضه� ،إذ يعاوده ذلك املر�ض على
غري انتظار ،وقد يكون �أ�شد وط�أة مما كان عليه احلال يف الأ�صل ،فهل كان ما وقع لنا يف
(حرب الأيام ال�ستة) يف اخلام�س من حزيران عام  1967كذلك...؟
فل�سطيننا مل تكن قد �أبلت من ذلك املر�ض اخلبيث (ال�سرطان) الذي �أمل بها عام
 ،1948بل �إنه ا�ست�شرى وتفاقم وبات العزم على ا�ستئ�صاله مقرر ًا لكي ي�شفى املري�ض
وتعود العافية �إليه ،غري �أن ما حدث �صبيحة ذلك اليوم مل يكن هو املنتظر و�إمنا جاء
�ساحق ًا ماحق ًا �إىل درجة تكاد ال ت�صدق على ال�صعد كافة ،الع�سكري والنف�سي واملعنوي
الوطني والقومي وغري ذلك كله لكثري.
فهل كان ما حدث على هوله وفظاعته ـ ول�سنا هنا ب�صدد العودة �إىل اخلو�ض فيه بعد �أن
�أم�سى معروف ًا للقا�صي والداين ـ جمرد نك�سة كان �أم نكبة ثانية..؟ �أم تراه كان ا�ستمرار ًا
للنكبة الأوىل وامتداد ًا ملفاعيلها وتداعياتها..؟
***
قبل (حرب الأيام ال�ستة) تلك كان الزخم القومي العربي يف ذروته ،بقيادة الزعيم
جمال عبد النا�صر ،كنا ن�سمع يف تلك الأيام عن �صواريخ م�صر (النا�صر والظافر) ..وكنا
ن�سمع ونقر�أ طوال الوقت �أن (اجلولة الثانية) قادمة لتعيد الأر�ض �إىل �أ�صحابها ،وتعيد
�أ�صحابها �إليها ،لتحرير فل�سطني بكاملها ،و�إذ بنا نفقد من الأر���ض العربية ـ عالوة على
البقية الباقية من فل�سطني ـ ثالثة �أو �أربعة �أ�ضعاف م�ساحة فل�سطني نف�سها ،يف �سيناء
واجلوالن ،وكان قائد اجلي�ش ال�صهيوين يومذاك (�إ�سحاق رابني) الذي ت ِّوج عندهم بط ًال
(كنابليون بونابرت) يف �أوج انت�صاراته !..الأمر الذي �أذهل العامل كله.
ما حدث �صبيحة اخلام�س من حزيران عام  1967بالتو�صيف ال�صحيح ،نكبة هائلة
مروعة هزمت فيها اجليو�ش العربية جمتمعة هزمية نكراء .وكان من نتائجها املفجعة
التي ي�صعب ح�صرها ( )1هجرة ونزوح �أعداد هائلة من الفل�سطينيني والعرب من جديد
عن ديارهم �إىل البالد املجاورة )2( .ظهور الكيان ال�صهيوين قوة (ال تقهر) )3( .تكري�س
الوجود ال�صهيوين ك�أمر واقع حمقق معرتف به ر�سمي ًا يف الأو�ساط الدولية )4( .انفكاك
الت�ضامن العربي ،بل وقوع خالفات وانق�سامات وخ�صومات ق�ضت على ما عرف (بوحدة
الهدف) ثم (وح��دة ال�صف) ،و�أ�صبح كل قطر ال يعنيه �سوى �أم��ر نف�سه ،قبل غريه من
الأقطار العربية الأخرى )5( .بد�أت مرحلة التنازالت املجانية ،وعقد االتفاقيات املهينة
اخلطرة على امل�ستقبل العربي برمته با�سم ال�سالم الكاذب( ،كامب ديفيد) و(وادي عربة)
و(�أو�سلو) .ف�ض ًال عما كان يجري يف اخلفاء من تقارب مع العدو ال يقل خطر ًا عن االتفاقيات
تلك املعلنة على ح�ساب فل�سطني (الرمز) والوطن العربي بعمومه.
***
من هنا ،ومن �أجل احلقيقة التاريخية ينبغي ت�سمية الأ�شياء مب�سمياتها ،ولي�س دفن
ال��ر�ؤو���س يف الرمال� ،أو الذهاب �إىل ادع��اءات �إجن��ازات ال مكان لها على �أر���ض الواقع،
فالتخلف العربي والرتاجع ووقف النمو والتطور ،واالبتعاد عن الكربياء القومي واملبادئ
الكرمية العظيمة التي كانت قبل ذلك� ،أمور ال بد من الإقرار بها �إذا �أردنا و�ضع اليد على
اجلرح ،بحث ًا عن ال�سبيل املجدي لعودة الأ�شياء �إىل �أ�صلها ،و�إىل كيفية املعاجلة ال�سليمة
حلماية م�ستقبل الأمة العربية مما يخبئ لها �أعدا�ؤها ليحقق لهم الو�صول �إىل البعيد من
�أهدافهم ،التي مل تتحقق بعد .وما حكاية ما ي�سمى (بالربيع العربي) على فظاعة ما �أوقعه
بامل�شرق العربي من ويالت على جمتمعاته وب ّيناته ،و�سيا�ساته واقت�صادياته وغري ذلك مما
ي�صعب ح�صره ،ما هذا كله �إال نتائج مبا�شرة وغري مبا�شرة ملا وقع يف حزيران عام 1967
وما �سبقه عام � ،1948أي �أننا ع�شنا �سبعني عام ًا مت�صلة فرائ�س (�سهلة �أو �صعبة لي�س هذا
هو املهم) لل�صائدين املرتب�صني على الدوام بهذه الأمة ،ولي�س بفل�سطني حدها ،التي مل تكن
�سوى املقدمة وج�سر العبور �إىل ذلك كله.
فهل �آن للعرب �أن ي�صحوا على هذا الواقع ،ال�سيما بعد �أن تبني (اخليط الأبي�ض من
اخليط الأ�سود) ،وبعد �أن ظهرت نتائج الفرز بني املف�سدين وامل�صلحني ،بني الباقني على
العهد واخلارجني على �أمتهم ،بني ال�صامدين يف وجه العدو ،واملنحازين �إىل �صفه..
�ستبقى الت�سمية ال�صحيحة �إذ ًا هي �أن حرب عام  1967كانت نكبة ثانية ،ول�سوف يظل
احلال كذلك �إىل �أن ي�صحح اخلط�أ على �أر�ض الواقع ،ويعالج العجز والوهن الذي احتل
بع�ض النفو�س وت�ستعاد الأر�ض واحلقوق العربية والفل�سطينية كافة ،عندئذ فقط ميكن
اعتبار اخلام�س من حزيران (نك�سة) �أزيلت �آثارها ،وذلك يوم � ٍآت ال ريب فيه ،عما قريب
ولو كره االنهزاميون.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

امل�س�ألة اليهودية
منذ مئة عام حني ارتكب بلفور جرميته النكراء ،كان اليهود ميلكون من �أر�ض
فل�سطني  .5.2%وعندما �صدر قرار التق�سيم عام � 1974صار اليهود ميلكون 5.6%
فقط .و�أما يف عام  1985فقد احتل اليهود من � 90إىل  93%من �أر�ض فل�سطني.
�إذن ،مئة عام على جرمية بلفور؛ وثمانية و�ستني �سنة على جرمية احتالل
فل�سطني يف  ،1948وخم�سني �سنة �إال قليال على حزيران الأ�سود وهزمية العرب
الكربى عام .1967
و�إين و�إنْ ذكرت هذه الأرقام وهذه التواريخ ال يعني �أين مت�شائم ،ل� ،أبداً .فكنت
و�سيحرر الأر���ض،
ومازلت و�س�أبقى �أ�ؤم��ن ب�أن جي ًال عربي ًا �أ�صي ًال حقيقي ًا �سي�أتي
ّ
و�سينتقم لكل زيتونة يف اجلليل ،ولكل قطرة دم �شهيد فل�سطيني.
لكن ال�س�ؤال – رغم تفا�ؤيل -يطرح نف�سه بقوة! ماذا فعل العرب يف املئة العام
املن�صرمة؟!!
يف يقيني �إن هذه الق�ضية قبل حلم هرتزل عام  ،1898عندما �أعلن �أنه بعد
خم�سني عام ًا �ستقام دولة «�إ�سرائيل» ،وفع ًال حتقق ذلك عام .1948
وقبل جرمية بريطانيا على ل�سان بلفور منذ مئة عام .الق�ضية تعود �إىل التاريخ
القدمي ،ورمبا �إىل ما قبل ال�سبي البابلي ،حني و�ضع اليهود فكرة ،وخطّ ة ،وبرناجم ًا
وعملوا عليه ،وم��ازال��وا .بينما مل ي�ضع العرب �شيئ ًا يخدم (العربي) والعروبة
والدولة القومية!!
تذكروا معي� »:إن (ثالثني الف�ضة) التي قب�ضها يهوذا لت�سليم ال�سيد امل�سيح ،ح�سب
رواية الأناجيل املتداولة� ،ستكون هي الأهم والأوف��ر حظ ًا من التقدير والأجور
بالتقدمي على �سائر ما يتبقى من تلك الأناجيل ..متام ًا مثلما كان (العجل الذهبي)
وقت غياب مو�سى « ملقابلة رب اجلنود» -هو املعبود الفعلي لبني �إ�سرائيل.
الق�ضية ،قبل هرتزل وبلفور ..فا�ستجابة لإحلاح اللورد �شافت�سربي �أن�ش�أ اللورد
باحلر�ستون عام � 1838أول قن�صلية لربيطانيا يف القد�س ،وباملنا�سبة� ،إن �شافت�سربي
هو �أول من طرح �شعار »:وطن بال �شعب ل�شعب بال وطن..
وقبل ذلك ،وبت�أثري ال�صهيونية الإجنيلية ،ارتفعت منذ عام  1814الأمريكية
لتوطني اليهود يف فل�سطني ،وبناء على ذلك ،هاجر �أحد رواد احلركة ال�صهيونية
الإجنيلية الأمريكية وردر جري�سون من �أمريكا �إىل فل�سطني واعتنق اليهودية ،وعمل
م�ست�شار ًا للحكومة الأمريكية يف القد�س ،وكان ن�شاطه يتمركز حول مو�ضوع واحد
هو �إقامة وطن يهودي يف فل�سطني...
وقبل ذلك :عندما �أخفق نابليو بونابرت يف احتالل �سورية على �أ�سوار عكار بوابة
�سوريه اجلنوبية -فل�سطني� ،أطلق بونابرت النداء ال�شهري يف :1799/5/22
« �إن العناية الإلهية التي �أر�سلتني على ر�أ���س هذا اجلي�ش �إىل هنا ،قد جعلت
رائ��دي العدل.وكفنتني وجعلت من القد�س مقري العام ،وهي التي �ستجعله بعد
قليل يف دم�شق التي يفيدها جوارها لبدة داوود «يا ورثة فل�سطني ال�شرعيني»:
�إن امتكم العظيمة تناديكم الآن للعمل على �إعادة احتالل وطنكم فح�سب بل �إىل
م�ؤازرة الأمة لتحفظوها م�صونة من جميع الطامعني بكم لكي ت�صبحوا �أ�سياد بالدكم
احلقيقيني...
�أيها اليهود:
�أيها ال�شعب الفريد ال��ذي مل ت�ستطع ق��وى الفتح والطغيان �أن ت�سلبه ا�سمه
ووجوده ،انه�ضوا �أيها املبعدون ف�إن فرن�سا تقدم لكم �إرث �إ�سرائيل�.إن فرن�سا ت�ضمن
لكم �إرثكم ومكانتكم بني �شعوب العامل ،وت�ضمن لكم حقكم الذي �سلب منكم لآالف
ال�سنيني «يهوه»
طبق ًا لعقيدتكم و�إىل الأبد».
وفر يجرذبول الهزمية ،مل يقنع ف� ّأعد
لكن نابليون الذي �أخفق على �أبواب عكاّ ،
ً
جيو�ش ًا جرارة واحتل �أوروبا ،ومن ثم �إىل رو�سيا .فهزم يف رو�سيا �أي�ضا �شر هزمية
علم .1818
وحني ارتكبت برريطانيا جرميتها� ،أعرب الرئي�س الأمريكاين ول�سون عن فرحه
و�سروره وحبوره بهذا احلدث ،و�أر�سى مذكرة �إىل احلاخام �ستيفن وابر ،بعني موافقته
على جرمية بلفور قال »:راقبت باهتمام خمل�ص وعميق العمل البنّاء الذي قامت به
جلنة وايزمن يف فل�سطني بناء على طلب احلكومة الربيطانية .واغتنم الفر�صة
لأعبرّ عن االرتياح الذي �أح�س�ست به نتيجة تقدم احلركة ال�صهيونية يف �أمريكا،
والدول احلليفة ،منذ �إعالن ال�سيد بلفور با�سم حكومته عن �إقامة وطن قومي ليهود
يف فل�سطني ،و�أن تبذل احلكومة الربيطانية ق�صارى جهدها لت�سهيل حتقيق ذلك
الهدف مع احلر�ص على عدم القيام ب�أي عمل يلحق الأذى باحلقوق املدنية والدينية
لغري اليهود يف فل�سطني؟.
وهكذا ،كان �أمر فرن�سا ،وبريطانيا ،والواليات املتحدة الأمريكية� ،سابق ًا الحقاً.
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قضايا وآراء

�إرادة ال�شعوب المقاومة �ستنت�صر حول خطاب (بومبيو) العدواني
و�شروطه التعجيزية؟

• عبد احلميد غامن

ت���ت���زام���ن ال���ت���ط���ورات ال���ه���ام���ة يف امل���ي���دان
واالن��ت�����ص��ارات والإجن������ازات ال��ت��ي يحققها
اجلي�ش العربي ال�سوري وال��ق��وات احلليفة
مع ت�صعيد غربي تقوده الإدارة الأمريكية
للت�أثري على هذه التطورات والعمل على منع
ف�شل خمططها اال�ستعماري.
وقد ال ن�ستغرب انزالق بريطانيا وفرن�سا يف
هذا املخطط وهذا الت�صعيد ،فالتاريخ اال�ستعماري
لهاتني الدولتني يدل على �أن �سيا�ساتهما جتاه
املنطقة ،قد �سبقت ذل��ك املخطط ،ف�سعتا منذ
ب��داي��ة ال��ق��رن الع�شرين املن�صرم �إىل حتقيق
�أط��م��اع��ه��م��ا ال��ع��دوان��ي��ة يف املنطقة العربية
التي تتو�سط العامل ،وعملتا على تقا�سمها من
خالل اتفاقية (�سايك�س – بيكو) ،التي جاءت
لتق�سيم الدول العربية وحتويلها �إىل كانتونات
�إثنية وطائفية ،والتقت م�صاحلهما بالأطماع
ال�صهيونية من خالل وعد بلفور امل�ش�ؤوم ،لإقامة
وطن مزعوم لليهود ،من خالل احتالل فل�سطني
العربية وطرد �أهلها.
امللفت �أن ال��غ��رب اال�ستعماري ال��ذي عاي�ش
الأفكار ال�سيا�سية الغربية يف الع�صرين احلديث
وامل��ع��ا���ص��ر وال��ت��ي دع���ا �إل��ي��ه��ا م��ف��ك��رو احل��ري��ة
والعدالة وامل�ساوة الغربيون ،ينكر على العرب
قيام دولة موحدة تلبي العوامل امل�شرتكة التي
ت�شكل مقومات ه��ذه ال��وح��دة من لغة و�أه��داف
وم�صالح وجغرافيا وتاريخ وم�صري م�شرتك .وكلنا
يعلم �أن الغرب الليربايل �آمن بالوحدة االحتادية
الأوروبية ،و�سعى �إىل حتقيق االحتاد الأوروبي
طوال عقود من الزمن ،على الرغم من االختالفات
واخلالفات بني �شعوب الغرب باللغات والقوميات،
وتقاتلت فيما بينها ،فجرت حربان عامليتان بني
دولها و�سقط �إث��ره��ا ماليني ال�ضحايا ،ودم��رت
�أوروب��ا ،ومع ذلك ت�سعى للحفاظ على وحدتها
واحتادها من �أي معوقات داخلية وخارجية.
لقد زرع الغرب اال�ستعماري ب��ذور التق�سيم
والتفرقة يف ال��دول العربية التي احتلها ،كي
مينع احتادها وي�ضعف بنيانها الداخلي ،ويتمكن
م��ن خاللها التدخل ب�ش�ؤونها الداخلية فيما
بعد خ��روج��ه م��ن ه��ذه ال���دول ،وجن��ح يف هدفه
اال�ستعماري ه��ذا يف حالة تق�سيم ال�����س��ودان،
وي��ح��اول اليوم حتقيق م�شروعه التق�سيمي يف
اليمن والعراق و�سورية وليبيا وغريها.
وقد التقت امل�صالح الغربية اال�ستعمارية مع
�سيا�سات الإدارة الأمريكية لتق�سيم �سورية،
ف�ساهم ال��غ��رب اال���س��ت��ع��م��اري ب���إر���س��ال ق��وات
ع�سكرية لتغيري النظم ال�سيا�سية ال�شرعية
بالقوة من دون �أي مراعاة للمواثيق الدولية،
ومن دون �أي ح�ساب لإرادة �شعوبه وقواه احلية،
كما التقت هذه امل�صالح والأط��م��اع الغربية مع
ال�سيا�سات ال�صهيونية وممار�سات كيانها املحتل يف
فل�سطني واملنطقة العربية.
ن��رى ال��غ��رب اال�ستعماري بقيادة ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة يتخذ معايري م��زدوج��ة يف حما�سبة
الدول والنظم ال�سيا�سية ،فهو يالحق دو ًال ذات
�سيادة حتت حجج واهية غري م�ؤكدة وال �صحة
لها مثلما فعل يف ال��ع��راق من قبل ،وي��ح��اول �أن
يفعل اليوم ب�سورية ،بينما يتغا�ضى عن ممار�سات
كيان االحتالل الإ�سرائيلي يف احتالل فل�سطني
واالعتداء على �أهلها وعلى الدول العربية ،ويف
امتالك الكيان ل�سالح ن��ووي يهدد �أم��ن املنطقة

والعامل ب�أ�سره.
يف حني ينكر على الفل�سطينيني والعرب حق
مقاومة االح��ت�لال الإ�سرائيلي ،ويرف�ض و�ضع
تعريف حمدد للإرهاب ،ويخلط بينه وبني حق
مقاومة ال�شعوب وال���دول لالحتالل وال��ع��دوان
الذي ي�ستهدف �أر�ضها و�سيادتها وكرامتها ،ويحاول
عرقلة �أي جهد �سيا�سي يف املحافل الدولية لإدانة
املمار�سات العدوانية الإ�سرائيلية.
وال��ي��وم يعطي ال��غ��رب اال���س��ت��ع��م��اري للمالك
وامل�شيخات اخلليجية ونظام �أردوغ���ان دور ًا يف
خمططه اال�ستعماري ال�صهيوين للق�ضاء على
النظم ال�سيا�سية اجلمهورية الدميقراطية
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ووق���ف تقدمها وزرع الفنت
واخلالفات الدينية والإثنية فيها ،وذلك من �أجل
منع �أي انتقال ع�صري ميكن �أن تتجه �إليه املنطقة
بعد �أن تخل�صت من اال�ستعمار الغربي ،وكذلك
من �أجل ت�سييد الكيان الإ�سرائيلي الغا�صب يف
املنطقة ،و�إحداث حالة فو�ضى بعد تق�سيم دول
املنطقة وطم�س هويتها ،بخلق كانتونات �صغرية
ال �صلة بينها ،تدور يف الفلك الأمريكي ال�صهيوين
الغربي ،وتعمل يف خدمة م�شروعه اال�ستعماري
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا.
على � ِّأي حال ،فامل�شروع اال�ستعماري الغربي –
الأمريكي – ال�صهيوين ،ف�شل حتى الآن يف �سورية،
ولقي االنتكا�سات تلو الهزائم ،وم�صريه الف�شل،
كما �أكد ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد يف مقابلة
مع قناة رو�سيا اليوم ،و�أنه مع كل تقدم يحققه
اجلي�ش العربي ال�سوري يف معركته �ضد الإرهاب
وم��ع �أي تقدم حت��رزه العملية ال�سيا�سية ف���إن
�أع��داء �سورية وخ�صومها يف الغرب الذي تقوده
الواليات املتحدة والدمى التي حتركها يف �أوروبا
واملنطقة يحاولون جعل نهاية احلرب �أكرث بعد ًا
عرب زيادة دعمهم للإرهاب و�إح�ضارهم املزيد من
الإرهابيني �إىل �سورية �أو عرب �إعاقتهم العملية
ال�سيا�سية.
لكن يف النهاية الن�صر ق��ادم بعزمية بوا�سل
اجلي�ش ال�سوري وبقدرة و�إرادة ال�شعب ال�سوري
ال�صامد وامل��ق��اوم وبحكمة �سيد ال�شعب ال�سيد
الرئي�س ب�شار الأ�سد.
وهو ما يتطلب من كل القوى ال�سيا�سية والفاعلة
لل�شعب وال��ق��وى احلليفة وامل��ن��ا���ص��رة حلقوقنا
الأخ����ذ ب��ي��د اجل��ي�����ش وق��ائ��د اجل��ي�����ش لتحقيق
اجلبهة الوطنية ومتا�سكها وتقويتها يف وجه
املخططات املعادية التي ميكن �أن يقوم بها الغرب
اال�ستعماري ،مثلما ح�صل يف العدوان الثالثي على
�سورية� ،أو من خالل �أدوات��ه الإرهابية من نظام
�آل �سعود �أو نظام �أردوغان� ،أو الأخطر كيان العدو
ال�صهيوين ،فامل�شروع اال�ستعماري �سيتوا�صل ،لكن
ب�أ�شكال و�آليات خمتلفة ومتعددة.
وكلنا ثقة ب����أن �شعبنا ال���ذي �صمد يف وجه
الغزوات ،وت�صدى لها وانت�صر عليها ،قادر اليوم
على دحر �أي اعتداء غ��ادر ،و�سيحقق االنت�صار
عليه .و�إن خمططاتهم �ستبوء بالف�شل ،وكل
من تورط بها من الأنظمة الرجعية اخلليجية
والرتكية والغربية �ستعود بالويالت والأزم��ات
عليها وعلى �شعوبها ودولها ،و�أن �إرادة ال�شعوب
املقاومة �ستنت�صر.

• د� .صياح عزام
يقال (�إن وراء الأكمة ما وراءه��ا)...ه��ذا ما ينطبق على خطاب وزير
اخلارجية الأمريكية (مايك بومبيو) ،من خالل �شروطه/االثني ع�شر/
التعجيزية ،الب��ل امل��ذل��ة بكل املعايري واملقايي�س .وب�شكل �أك�ثر دقة
وو�ضوح ًا ،هي �شروط تعك�س الرغبة الأمريكية يف تغيري النظام الإيراين
ولي�س يف تغيري �سيا�ساته و�سلوكه فقط � ،شروط مل ترتك لل�صلح مطرح ًا،
وبالتايل ف�إن كلفة القبول من قبل �إي��ران بها هي �أعلى بكثري من كلفة
رف�ضها ،ذلك لأن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية هي بلد كبري ،جذوره
�ضاربة يف عمق التاريخ واحل�ضارة� ،صمدت حوايل �أربعة عقود متتالية �أمام
حروب �أمريكية مبا�شرة( )1989_1980وحروب بالوكالة يف املنطقة،
وعقوبات وحماوالت عزل وح�صار متعددة الأ�شكال .ولهذا ردت �إيران مبا�شرة
على ما جاء يف اخلطاب �أو اال�سرتاتيجية العدوانية حيالها ،ردت بالرف�ض
وباال�ستعداد لقبول التحدي الأمريكي ومواجهته يف ميدان التجارة واملال
واالقت�صاد وحروب الوكالة والأ�صالة ...ال��خ� .إن ا�سرتاتيجية (بومبيو)
العدائية لطهران جاءت (تتويج ًا) ملواقف �أمريكية معادية لها بد�أت منذ
حملة ترامب االنتخابية ،مرور ًا باالن�سحاب من االتفاق النووي ونقل ال�سفارة
الأمريكية �إىل القد�س ،وبالتايل ،فهي جامعة لأهداف ال�سيا�سة الأمريكية ،وما
يلفت النظر� :أنها �أطلقت من على من�صة (الهرييتج فاوندي�شن) الذراع البحثي
الفكري لليمني الأمريكي املحافظ الذي يغذي مراكز �صنع القرار بالأفكار
وال�سيا�سات� .إذاً ،خطاب (بومبيو) غري م�سبوق ،من حيث النربة العدائية
واحلدة الهجومية منذ انت�صار الثورة الإيرانية قبل �أربعة عقود ،ومل ي�سبق
لأي �إدارة �أمريكية_ جمهورية كانت �أم دميقراطية_ �أن تبنت مثل هذا
اخلطاب الناري اال�ستعدائي الذي ا�ستخدمت فيه كلمة (ال�سحق) الدالة على
عمق الكراهية لإيران وحلفائها .اثنا ع�شر �شرط ًا تعجيزية ال تبقي لإيران
�شيئ ًا من ال�سيادة ،وعوامل القوة والأدوات ،وحتولها �إىل(جمهورية موز) ت�سري
يف ركب ال�سيا�سة الأمريكية وتتحالف مع �إ�سرائيل .اخلطاب الأمريكي هذا
على ل�سان (بومبيو) ا�ستهدف كل �شيء يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ومل ي�ترك لها �شيئ ًا ،ا�ستهدف_ برناجمها ال��ن��ووي ال�سلمي_ �سالحها
ال�صاروخي_ �إ�ضعاف دورها الإقليمي يف املنطقة_ التخلي عن حلفائها_
الوقوف �إىل جانب حلفاء وا�شنطن�...إلخ� .إذاً ،ماذا يبقى لإيران �إذا نفذت
هذه ال�شروط؟ بالطبع ال يبقى لها �شيء .يقول بع�ض املحللني ال�سيا�سيني
واخلرباء الع�سكريني� :إن وا�شنطن ق�صدت من وراء هذا اخلطاب �إبرام معاهدة
(ولي�س اتفاق ًا) مع طهران حول الأمور ال�سابقة من مركز قوة...لكن طهران
التي متلك خربات عالية ومرتاكمة لديها ولدى جريانها ،تدرك متام ًا� ،أن فتح
الباب للتفاو�ض على مثل هذه ال�شروط� ،سوف يولد املزيد منها ،ويف املقدمة،
�أن تنتقل �إيران �إىل مع�سكر وا�شنطن وتل �أبيب يف املنطقة(...هذا هو بيت
الق�صيد).من دون �شك �أن �شروط (بومبيو) وعنجهيته و �ساديته ال تخيف
بلد ًا مثل اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية التي ت�شتهر باعتدادها الكبري
ب�إرثها وتاريخها وح�ضارتها وكربيائها الوطني العايل .يف الواقع ،من يدقق
يف خطاب �أو ا�سرتاتيجية/بومبيو/ي�ستنتج ب�سهولة �أنه مل يبق باب ًا مفتوحة
ملعاجلة �أي �أزمة يف املنطقة عن طريق احلوار البناء واحرتام �إرادة و�سيادة
دول املنطقة ،فاملطلوب من اجلمهورية الإ�سالمية االيرانية� :أن متتنع عن
ا�ستخدام الطاقة النووية حتى للأغرا�ض ال�سلمية ،و�أن تكف عن م�ساعدة
�سورية يف ت�صديها للحرب الإرهابية ،و�أن تعادي العراق (كما كان احلال
يف عهد �صدام ح�سني)،و�أن ال ت�ساعد الثورة ال�شعبية يف اليمن ،و�أال تدعم
املقاومة الوطنية اللبنانية وال حتى دعم طالبان/ح�سب الزعم الأمريكي./
مبعنى �آخر ،على �إيران �أن تقبل ب�صك �إذعاين كامل ،وبعد ذلك لكل حادث
حديث!!كل ذلك لقاء وعود �أمريكية لفظية كاذبة ،ال ي�ضمن (بومبيو) نف�سه
القدرة على تنفيذها ،والأكرث من ذلك ال ي�ضمن ،حتى بقائه يف من�صبه يف
�إدارة غريبة الأطوار وال�سيا�سة مثل �/إدارة ترامب./
اخلال�صة :هل الرئي�س /ترامب /ووزير خارجيته/بومبيو/قادران على
تنفيذ �شروطهما هذه؟ بالطبع ،ت�شري الوقائع �إىل �أنهما غري قادرين على ذلك
ملاذا؟ لأن وا�شنطن اليوم� ،أ�ضعف بكثري من ال�سابق ،جلهة قدرتها على رف�ض
عقوبات على طهران ،نظر ًا لعدم جتاوب �أوربا الكامل معها وحماوالتها التفّلت
من م�ستلزمات �إلغاء االتفاق النووي الإي��راين ،هذا �أو ًال ،وب�سبب ال�صعود
الرو�سي وال�صيني ثاني ًا ،ولأن وا�شنطن غري م�ستعدة حلرب �شاملة يف املنطقة
ثالث ًا ،ولأن لإيران حلفا�ؤها و�أ�صدقا�ؤها رابع ًا .ولهذا كله من ال�صعب �أن تنجح
وا�شنطن يف خطابها العدواين هذا.

زوايا
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كلمة في المقابلة الم�ش�ؤومة
لولي العهد ال�سعودي!!

• د.علي دياب

�أجرى الإعالمي املعروف جيفري غولد بريغ مع ويل العهد ال�سعودي حممد بن
�سلمان ،مقابلة مهمة ون�شرتها جملة �أتالنتيك الأمريكية ال�شهرية ،وذلك يف �أثناء
زيارته الأخرية للواليات املتحدة الأمريكية ،ومما لوحظ يف هذه املقابلة �أن ويل
العهد ،مل يكن معني ًا مبا ميكن �أن يكون ملقابلته من تداعيات يف بلده ،وبني �أبناء
ال�شعب ال�سعودي �أو حتى يف هذا القطر العربي �أو ذاك ،و�إمن��ا كان ّ
جل اهتمامه
موجه ًا �إىل �صاحب القرار الأمريكي ،الذي ينظر �إليه يف �أنه القوة الأحادية اجلانب،
وهي الوحيدة مرهوبة اجلانب على وجه هذه الب�سيطة!! وقبل �أن �أدخل يف تفا�صيل
هذه املقابلة ف�إنني �أرجح �أن �أحد امل�ست�شارين املكلفني �سواء يف املخابرات املركزية
الأمريكية �أو من يعمل معها قد �أ�شار على ويل العهد ،وطلب �إليه �أن يذكر ما ذكره،
وذل��ك تلبية لرغبته يف �أن يكون مقبو ًال من الإدارة الأمريكية ومعتمد ًا لديها،
ويبارك له مهمته اجلديدة ملك ًا لل�سعودية بدي ًال عن �أبيه �سلمان؟؟
فما جاء يف مقابلته وهو الأخطر اعرتافه بحق اليهود يف ت�أ�سي�س دولتهم على جزء
من �أر�ض �أجدادهم ،وهذه ت�صدر لأول مرة من م�س�ؤول عربي منذ عام ثمانية و�أربعني
وت�سعمئة و�ألف� ،سنة احتالل الكيان ال�صهيوين للأر�ض العربية يف فل�سطني� ،إذ �أ�شار
ديني�س رو�س الدبلوما�سي الأمريكي اخلبيث ،واملك ّلف من قبل �إدارات �أمريكية عدة،
ّ
مبلف املفاو�ضات التي ح�صلت بني العرب وال�صهاينة �إىل هذه النقطة ،وقال رو�س:
�إن قادة عرب معتدلني ،حتدثوا كثري ًا عن وجود �إ�سرائيل و�أنها �أمر واقع ،ومل ي�سبق
�أن اخرتق �أي منهم �أو و�صل �أحدهم �إىل ما ذكره حممد بن �سلمان ،ف�صحيح ما ذكره
رو�س ،على الرغم من قناعتنا �أن كثريين من ه�ؤالء ،لي�سوا �ضد ما ذكره بن �سلمان،
ولكنهم كانوا يخ�شون �شعبهم العربي �سواء يف قطرهم �أو يف بقية الأقطار ،نتيجة
املوقف ال�شعبي العربي العارم �ضد الكيان ال�صهيوين ،ويف �أن الق�ضية الفل�سطينية
هي الق�ضية املركزية للأمة العربية� ،إال �أن ابن �سلمان قد �ضرب عر�ض احلائط،
و�أماط اللثام عن وجههّ ،
وبق البح�صة على الطريقة اللبنانية!! كما نتوقف يف هذه
املقابلة ويف تناوله للعدو الإ�سرائيلي� ،إذ مل ينب�س ببنت �شفة �ضد هذا العدو ،يف
الوقت الذي ي�سقط يومي ًا ع�شرات القتلى ومئات اجلرحى على يد جنوده القتلة
يف فل�سطني املحتلة!! بل وعلى العك�س متام ًا �أ�شاد بهذا العدو عندما قال� :إن لديه
متنام وميكن اال�ستفادة منه ،وي�ضاف �إىل ذلك �أنه مل ي�أت على ذكر فل�سطني
اقت�صاد ٍ
والدولة الفل�سطينية ،و�إمنا ذكر �أقل ما يذكره �أي م�س�ؤول �أوروبي �أو �أمريكي ،و هو
حق الفل�سطينيني والإ�سرائيليني يف �أن يكون لهم �أر�ضهم ودولتهم؟ كما �أنه مل ي�شر
�إىل نقل عا�صمة الواليات املتحدة من تل �أبيب �إىل القد�س ،وما �أحدثته من ا�ستنفار
وردود فعل يف الداخل الفل�سطيني ويف ال�شارع العربي؟؟ وذكر �أن بلده ال�سعودية
وظفت حركة الإخوان امل�سلمني ،ملحاربة ال�شيوعية التي كانت تهدد �أوروبا و�أمريكا
وال�سعودية يف �أثناء احلرب الباردة ،وق ّوم نظام الرئي�س جمال عبد النا�صر �أنه كان
�شيوعي ًا ،وهذا ما ي�شري �إىل جهل مطبق يف عامل ال�سيا�سة ،و�إىل موقف املرحوم عبد
النا�صر ،وتبنيه مع القطر العربي ال�سوري الق�ضايا القومية العادلة يف مواجهة
الغرب اال�ستعماري ،ور�أ�س حربته يف املنطقة الكيان ال�صهيوين ،وهو يف ذلك يناق�ض
املوقف التاريخي لل�سعودية يف دعمها حلركات التطرف الإ�سالمي ،ومنذ منت�صف
القرن املن�صرم ،وعلى ر�أ�سها حركة الإخوان امل�سلمني يف �أقطار الوطن العربي ،و�أخري ًا
موقف �أبيه �سلمان من حممد مر�سي الإخواين ،عندما �أ�صبح رئي�س ًا جلمهورية م�صر
العربية يف خ�ضم ما �سمي بـ "ثورات الربيع العربي"!! والتناق�ض نف�سه وقع فيه،
وهو نفيه �أي دعم مايل �سعودي للإرهابيني ومنظماتهم املتطرفة ،معرتف ًا �أن بع�ض
ال�شخ�صيات ال�سعودية يف اململكة م ّولت هذه اجلماعات ،وفاته ما قاله حمد بن جا�سم
عندما اعرتف و�أمام العامل كله �أن ال�سعودية وقطر والإم��ارات دفعت ما و�صل �إىل
مئة و�سبعة وثالثني مليار دوالر للإرهابيني يف �سورية لوحدها ،عدا ليبيا واليمن
وغريها!! كما �أنه �أنكر وجود الوهابية يف ال�سعودية ،ويف ذلك �ضرب من الهذيان
واال�ستهزاء بعقول الآخرين!! �إن كان يف داخل اململكة �أو خارجها ،وحممد بن عبد
الوهاب قرين بن حممد بن �سعود ،فكان الأول للإمامة والثاين للحكم وال�سيا�سة ،ف�إن
مل تكن الوهابية يف ال�سعودية ،ف�أين ن�ش�أت �إذن؟؟ فمن�ش�ؤها اململكة وعلى غرار حركة
الإخوان امل�سلمني ،وبتخطيط مبا�شر من املخابرات الربيطانية يف القرن الثامن ع�شر،
ومنها انت�شرت �إىل مناطق �أخرى يف الوطن العربي ،والآالف من معتنقيها دخلوا بلدنا،
�سورية العروبة ،وتلطخت �أيديهم بدماء �أبناء �شعبنا العربي ال�سوري وجي�شهم
العقائدي البا�سل!! فكيف بويل العهد ينكر وجود الوهابية يف اململكة؟؟ والأهم من
كل ما �سبق و�صفه للإمام اخلامنئي يف �أنه �أخطر من هتلر!! مدعم ًا قوله يف �أن هتلر
حاول غزو �أوروبا واحتاللها بينما اخلامنئي يريد غزو العامل كله ،ولي�س منطقة
بعينها؟ فتب ًا لك يا ويل :ف ِل َم مل يكن �أ�سالفك يف ال�سعودية ،ويف بقية دول اخلليج
العربي يتحدثون عن �شاه �إي��ران ال�صديق ال�صدوق للكيان ال�صهيوين ،وال�شرطي
الأول للواليات املتحدة الأمريكية ،وهو مل يكن من مذهب �آخر غري مذهب اخلامنئي،
فعندما ج��اءت الثورة الإ�سالمية ونا�صبت الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة
الأمريكية العداء ،ونادت بتحرير فل�سطني والأر�ض املقد�سة ،ف�أ�صبحت هي العدو؟
والكيان ال�صهيوين هو ال�صديق ،فكفاكم ا�ستخفاف ًا بعقول �شعبنا العربي ،وبق�ضاياه
املقد�سة ،ويف مقدمها الق�ضية الفل�سطينية ،فمنهجكم وا�ضح �أال وهو ت�شكيل حلف
مع الكيان ال�صهيوين وال�سيد الأمريكي بحجة ما ي�شكله اخلامنئي و�إيران من خطر
على املنطقة؟؟ ولكنه كالم حق يراد به باطل ،والكتاب معروف من عنوانه ،مل ولن
تنجحوا يف ا�ستبدال ال�صراع العربي ال�صهيوين ب�صراع مفرت�ض من قبلكم �أال وهو
ال�صراع العربي الفار�سي ،فكما يقال يف العامية �إلعبوا غريها!! ف�شعبنا العربي على
امتداد �ساحة وطنه الكبري مييز بني ّ
الغث وال�سمني ،ويعرف الطريق ال�صحيح ولن
تنطلي عليه ت�ضليالتكم البهلوانية ،ويقول لكم :اتعظوا من التاريخ ؟ فالواليات
املتحدة الأمريكية ،مل تكن وفية لأ�صدقائها بل لعمالئها ،و�سي�أتي يوم وبعد م�ص
دمائكم وا�ستنفاذ ثرواتكم �ستلقي بكم يف ال�صحراء ،و�أمثلة التاريخ قريبة ولي�ست
بعيدة ،فها هو �شاه �إيران؟ وال�سادات وبن علي ومبارك وغريهم.

د.ح�ســن حميد

�ستيفان زيفايج ـ  2ـ
كتب زيفايج الق�صة الق�صرية ف���أب��دع ن�صو�ص ًا �صارت
مناذج للكتابة الفنية التي تلم ب�أغرا�ضها جميع ًا من حيث
املعاين واملباين والغنى وقد د ّر�ست ق�ص�صه يف اجلامعات
ومعاهد الإبداع ،بو�صفها من �أرقى النماذج الأدبية التي
عرفها فن الق�صة الق�صرية ،وترجمت �أي�ض ًا �إىل معظم
لغات العامل ،ولعل �أه��م ما ميز ق�صة زيفايج �أنها ق�صة
دار���س��ة لطبيعة النف�س الب�شرية��� ،س��اب��رة لأعماقها،
ّ
ي�ستل
و�أنها حميطة بكل متطلبات الفن الق�ص�صي الذي
غناه من الطبيعة ،والفنون ،و�أجنا�س الأدب ،والفل�سفة،
والأ�سطورة ،والقيم التي ت�ضيء ال��ذات ومتدّ ها ب�أ�سباب
القوة للعروج نحو الأحالم امل�شتهاة.
كما كتب زيفايج روايات قال عنها القراء والنقاد� :إن
الواقع ينقل عنها منطقية الأ�شياء وم�سببات الأحداث
واحل��ادث��ات لكثرية ا�ستغراقها يف البعد الواقع ،ول�شدة
ترابطها وت�سل�سلها املنطقيني ،وتعددية التفا�صيل التي
ت�شكل حوافز الن�ص وموقدته يف �آن ،وت��درج النهايات
واندفاعاها وراء بع�ضها بع�ض ًا مثل القاطرات من �أجل
ال��و���ص��ول ال��� َّراج �إىل اخل��امت��ة العظيمة ،ومنها رواي��ت��ه
(اخل��وف) ،و( أ�م��وك) ،و(�أرب��ع وع�شرون �ساعة من حياة
ام��ر�أة) ،و(ر�سالة �إىل ام��ر�أة) .ول��ه يف ال�سرية الذاتية
كتابه (ع��امل الأم�س) ال��ذي روى فيه �أج��زاء من حياته
يف مدينة (فيينا) �أي��ام جمدها وت�ألقها� ،أي �أي��ام كانت
عا�صمة �أوروبا كلها ولي�ست عا�صمة النم�سا وحدها.
***
ومن كتاباته التي �أخ��ذت م�ساحات وا�سعة يف احلياة
ال��ث��ق��اف��ي��ة الأوروب���ي���ة ،وع�ب�ر ل��غ��ات ع���دة ،ال��ك��ت��ب التي
�ألفها يف فن ال�سرية الذاتية ،التي تناولت حياة �أدب��اء
وم�شاهري كانت الكتابات قد تكاثرت حولهم مثل الفطر
الربيعي ،ومع ذلك كانت كتاباته نايفة على غريها لأنها
كتابة جديدة فيها ا�شتقاقات جديدة ,ومن هذه ال�سري
م��ا كتبه ع��ن (تول�ستوي) ،و(دو�ستويف�سكي) ،وبلزاك
( ،)1850 - 1799و(رومان روالن) ،و(ماري انطوانيت)،
ونيت�شه ( ،)1900 – 1844وفرويد ،و�ستندال (- 1783
 ،)1842و(فو�شيه) ،و(ماغالن) ،ومل تكن هذه الكتابات
ال��ب�� ّه��ارة �سوى ال��وق��وف يف ظ�لال قناعة ا�سمها :متجيد
احل��ي��اة لأن دور الإب���داع الأ���ص��ي��ل واحلقيقي يتج ّلى يف
متجيد احلياة.
وقناعتي ،وبعد ق��راءت��ي ملعظم ه��ذه ال�سري الذاتية
والأدب��ي��ة ال��ت��ي كتبها زي��ف��اي��ج ،ه��ي �أن��ن��ي ع��رف��ت ه���ؤالء
الأدب��اء �أكرث من املعطيات واملعلومات التي قدّ مها ،وعلى
نحو ر�سم �أمامي خرائط �إبداعية ملعرفة �أهمية �إبداعهم
والأدوار ال�صعبة التي لعبوها من �أج��ل تعديل م�سارت
احلياة نحو املرجتى واملحلوم ،ال بل عرفتُ املعاناة الكربى
التي كانت وراء تظهري �أعمالهم و�إخراجها للنا�س ،وهذا
�أمر �سراين وباطني من ال�صعب على غري العني الرائية �أن
تراه لتبديه ،لقد ق��ر�أت الكثري عن حياة دو�ستويف�سكي
و�أدب���ه وب���أق�لام ن��ق��اد و�أدب���اء رو����س ،ولكنهم جميع ًا مل
يعرفوا دو�ستويف�سكي كما عرفه زيفايج ،ومل يفهموا
مرامي �أدبه كما فهمها زيفايج ،واحلال نف�سها كانت حني
قر�أت ما كتبه عن تول�ستوي الذي ُكتب عن حياته �آالف
ال�صفحات ،ومعرفتي بـ (م��اري �أنطوانيت) تدين �إىل ما
كتبه زيفايج ولي�س ملا جاء يف التاريخ الفرن�سي .لقد �أجنز
زيفايج هذه الدرا�سات يف البلدة ال�صغرية التي عا�ش فيها
(�سالزبورغ) و�سط رحابة من �صفاء الطبيعة وجمالها،
ط��وال ع�شرين �سنة و�أزي���د بعيد ًا ع��ن �أ���ض��واء (فيينا)
ال�صخّ اب.
و�ضجيجها ّ
***
�أم���ر �آخ���ر م�� ّي��ز زي��ف��اي��ج و�أ���ش��ار �إىل �أه��م��ي��ة �إح��اط��ت��ه
بجوانب كثرية من الثقافة ،يتمثل بالرتجمة التي عمل
عليها حني نقل �أعمال الكثري من م�شاهري الأدب الفرن�سي،
وال�سيما ال�شعراء �أمثال :بودلري ،ورامبو ،وفرلني ..وكل
�شاعر من ه���ؤالء �شكل ظاهرة �شعرية لي�س على م�ستوى
فرن�سا وحدها و�إمن��ا على امل�ستوى الثقايف العاملي ،وقد
كانت مقدرة زيفايج يف نقل هذه الأ�شعار الفرن�سية �إىل
اللغة الأملانية حتدي ًا �أمام �أديب ا�ستغرقته مدونة ال�سرد
بخ�صو�صياتها الأ�سلوبية ،كما ترجم زيفايج بع�ض ًا من
�أع��م��ال (روالن روم���ان) ال���ذي �شكّلت ك��ت��اب��ات��ه ظ��اه��رة
لتحقيب �آث��ار احلربني العامليتني الأوىل والثانية بعيد ًا
عن خ�صو�صية الأخ��ب��ار والوثائق ،وترجم �أي�ض ًا بع�ض ًا
من �أعمال �سوياري�س ولآخرين �أقل �شهرة لأنه وقع على

ن�صو�ص �إبداعية على غاية من الأهمية تخ�صهم ،وهذا
ي�شري �إىل �أمور عدة ،لعل يف طالعها �أن الذائقة الأدبية
التي ترى الن�ص وهو يف ح�ضوره الراهج بعيد ًا عن حاالت
الإق�صاء والغمط ،هي �أهم مقومات النقد الأدبي ،بل هي
جوهره لأن التقنيات وال��روح العلمية لي�ست ب�أكرث من
اقرتاح ت�شكيلي لقول ما ر�أته الذائقة وما متتّعت به ،عرب
ر�ؤيتني ،ر�ؤي��ة الب�صر ور�ؤي��ا القلب .وقد �شكّلت ترجمات
ريفايج منعطف ًا مهم ًا حني �أثارت �أ�سئلة مثل :هل من حق
غري الأديب �أن يرتجم ن�صو�ص الأدب.؟! وهل من حق دور
الن�شر �أن تن�شر ترجمات لآخرين مل يكتبوا عن الأدب؟!
ومب��اذا تتميز ترجمة الأدي��ب ال��ذي ينقل الن�صو�ص من
لغة �إىل �أخرى من غريها من الرتجمات التي �صاغتها روح
مل تعرف كتابة الأدب؟! ال بل �أود القول �إن �أدباء م�شاهري
من �أوروبا متنّوا وحلموا �أن ي�صيبهم حرب زيفايج باملحبة،
�إم��ا بالكتابة عنهم ���س�ير ًة و�أدب��� ًا� ،أو بالرتجمة لبع�ض
ن�صو�صهم ونقلها للقارئ الأملاين.
***
كتب زيفايج ق�صائد كثرية ون�شرها يف دواوين مطبوعة
وقد القت رواج�� ًا و�شهرة مهمني ،وظن القراء �أن م�سرية
زيفايج الأدبية هي م�سرية �شعرية ،وذلك لأنه �أبدى من
معاين الإخال�ص الكثري بكتابة ق�صيدة مناددة لق�صائد
الآخ��ري��ن من أ�ه��ل ال�شهرة واحل�ضور ،ال بل �إن دواوينه
دخلت عامل املناف�سات على اجلوائز الأدبية ،وقد ظفر
زيفايج ب�إحداها ،وهي جائزة (بوير نفليد) ،ومع ذلك
ظل اجلبل ال�شعري الذي بناه زيفايج متواري ًا وراء اجلبل
ال�سردي الذي ع ّال �أدراجه حتى طاولت الغيوم ،هذا ال�سرد
الذي حجب م�سرح زيفايج �أي�ض ًا ،بعد �أن ت�سابقت م�سارح
�أوروب��ا جميع ًا على عر�ض م�سرحياته التي عدّ ها النقاد
مرايا املجتمع الأورب��ي للخال�ص من �أدران��ه وت�شوهاته
والأنفا�س الكريهة التي �شاعت يف �أجوائه!
***
ق�ص�ص (ف�يرات��ا ..وق�ص�ص �أخ��رى) كانت البداية يل
م��ع �ستيفان زيفايج الكاتب ال��ذي ي�صيب ق��ارئ��ه ب��رذاذ
�سحري ج ّ��ذاب ،يف ذل��ك البيت /الع�ش للأديب العراقي
احلبيب الذي ما زال طائر ًا يجوب الف�ضاء يف غري رحابة
من رحابات ال�سماء كي يرى العراق العظيم من م�سافة..
مت��ام�� ًا مثلما ُت��رى ال��ل��وح��ات ال��ت��ي �شالت ب�سحر الأل���وان
و�أ�سرار اجلمال ..وما زلتُ حتى اليوم �أطارد و�أبحث عن
كل كتابة �أجنزها �ستيفان زيفايج �أي�� ًا ك��ان نوعها لأنها
كتابة مم�سو�سة بالنورانية ،ولكن هذه املحبة ال حتول
بيني وبني �س�ؤال جوهري عن �أمرين اثنني يف حياة زيفايج
هما ،الأول :ملاذا مل يهاجم زيفايج نازية هتلر التي غيرّ ت
�إيقاع احلياة يف �أوروب��ا والعامل ،وقتلت املاليني ،ور�سمت
اخلرائط اجل��دي��دة ،والتحالفات اجل��دي��دة ،وك ّونت ب�ؤر
ج��دي��دة للنفوذ ،وحثت العقول على التفكري بالثقافة
الأوروب��ي��ة وال�����س���ؤال ع��ن ج��دواه��ا التي مل ت�ستطع جلم
اندياح �أكرب حربني مدمرتني �أكولتني يف العامل .والثاين:
مل��اذا انتحر زيفايج م�شاركة مع زوجته (ل��وت) ال�شابة،
وم��ا ال���ذي ق�صده ب��ه��ذا االن��ت��ح��ار ،ومل���اذا �أراد ت�سويغه
عرب الر�سائل التي وجهها �إىل �أكرث من مئة �أديب وفنان
و�صاحب مكانة ،وع�بر الر�سالة التي تركها وراءه التي
قال فيها:
[من ناهز ال�ستني من العمر يحتاج �إىل طاقات غري
اع��ت��ي��ادي��ة ك��ي ي��ب��د�أ ب��داي��ة ج��دي��دة ب��ح��ق .م��ا ل��دي من
ط��اق��ات ا�ستنزفتها �أع���وام الت�شرد امل��دي��دة ،ل��ذل��ك من
الأف�ضل ـ يف اعتقادي ـ �أن �أختتم حياتي يف الوقت املنا�سب
و�أنا منت�صب القامة ،حياة كان العمل الفكري فيها يعني
الفرح ال�صايف واحلرية ال�شخ�صية النقية واخلري الأ�سمى
على الأر�ض..
حتياتي �إىل كل �أ�صدقائي ،ع�سى �أن تت�سنى لهم ر�ؤية
الفجر بعد هذا الليل الطويل ،وها �أنذا �أتقدمهم وقد فرغ
�صربي متام ًا!
�إنني ،الآن� ،أقف �أمام هذين ال�س�ؤالني لأقول مت�سائ ًال:
من ه��زم زيفايج الغربة �أم احللم ،وه��ل رح��ل فع ًال وهو
منت�صب القامة! ومنذا الذي يرحتل وهو منت�صب القامة!
�أم �أن طي ه��ذه القامة املنت�صبة انحناءات م�ستورة مل
نرها بعد؟!

Hasanhamid55@yahoo.com
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الرواية العرب ّية والبنية الفن ّية

•د .مها خريبك نا�صر
���ي قوامه كلمات
ال��روا ّي��ة ّ
ن�ص �أدب ّ
ّ
تتعالق وفق م���ؤث��رات �سياق ّية لغو ّية
�����ص
وغ�ي�ر ل��غ��و ّي��ة ،وال��ل��غ��ة مت��ن��ح ال��ن ّ
ال�سردي هويته ،وت�شحنه ب�صور لها
ّ
ح�ضور ُمكت�سب يجود به ال�سياق ،وهذا
ال�سياق ي�ستمدّ كينونته من كمون اللغة،
غري �أنّ معنى ال�صورة ال يكتمل يف ح�ضور
�صورة اجل�سد بل يف غياب ح��دوده وتعدّ د
يتج�سد ،و�إنمّ ا يتجلّى
جتلياته ،لأنّ املعنى ال
ّ
ذهني توحي به متثالت لغو ّية،
يف ت�ص ّور
ّ
ح�سي ،ولذلك ال ميكن القب�ض على
و�إدراك
ّ
املعنى من دون فهم عميق خل�صائ�ص اللغة
وقوانني ت�شكيل �سياقاتها اللغو ّية.
الروائي على عالقة
تقوم فن ّية اخلطاب
ّ
تعا�ضد ب�ين عنا�صر اللغة اخلا�ضعة يف
�أثناء تعالقها لفيزيائ ّية حراك �شخ�صيات
تنطق من خالل مواقفها وكلماتها و�صراعها
بالأحداث يف �أزمنة ُتقتطع من حركة زمن
كلي ال يعرف الثبات ،ليرتك �أث��ر حركة
ّ
�إن�سانه يف مكان يكت�سب �سماته وهويته
كيميائي ين�ضج فكرة ال��رواي��ة/
م��ن فعل
ّ
النواة لت�صري ج�سدً ا ن�ص ًّيا روائ�� ًّي��ا ،قوامه
العنا�صر الأ�سا�س لبناء الرواية� ،أي ح�ضور
ال�شخ�ص ّيات الفاعلة وامل���ؤث��رة يف حتريك
الأح��داث من خالل حوار يحمل يف طياته
ال�صراع والتعقيدات واحللول املتوق ّعة وغري
املتوقعة.
الفني بتفعيل متعة
الروائي
العمل
يتمايز
ّ
ّ
ال�سرد التي يدعمها خميال قادر على ابتكار
�أح��داث تن�ضاف �إىل احلدث الأ�سا�س الذي
�أوح��ى بفكرة ال��رواي��ة ومو�ضوعها ،وهذه
املتعة ال ميكن حتققها من دون متعة التخ ّيل
التي تخلقها لغة فن ّية م�شحونة باملقا�صد
والغايات والأه���داف ،وه��ذه املقا�صد ميكن
ا�ستنباطها من دون توجيه مبا�شر ،من خالل
ق��راءة البنيات اللغو ّية وفهم كيميائ ّيات
تفاعالتها وحت ّوالتها وتوليداتها.
���ي من
ّ�����ص ال
ّ
ُيبنى ال��ن ُّ
�����س��ردي الإب���داع ّ
كم من املنظومات
بنيات لغو ّية تنغلق على ٍّ
الدالل ّية والق�صد ّية ،وهذه املنظومات تتن ّوع
بتن ّوع ال�شحنات الدالل ّية املُتق ّم�صة عالمات
ُتغري الناقد مبقاربتها ،وم��ن ث ّ��م تفكيك
�شفراتها و�إبراز ما ُقب�ض عليه من �إمياءات
الن�ص وتفاعلها مع
لغو ّية حلظة معانقة
ّ
القدرات والطاقات واملعارف التي يتمايز
بها الناقد ،ولذلك ال ميكن �أن حتقّق عمل ّية
الروائي علميتها �إذا مل يبد�أ الناقد
النقد
ّ
من م�ساءلة الكلمات ،مفردة ومر ّكبة ،وذلك
يف �أبعادها كافةّ � ،أي ال�صرف ّية والإعراب ّية
وال�صوت ّية والبالغ ّية والإي��ق��اع�� ّي��ة ،لأنّ
ك���لّ رواي�����ة حت��م��ل ع�����د ًدا م���ن ال��ع�لاق��ات
��دءا من
والإي��ح��اءات وال��دالالت والرموز ب ً
العنوان ،ومرو ًرا بقراءة التبدالّت الزمان ّية،
و�صو ًال �إىل حراك ال�شخ�ص ّيات وفاعليتها
الروائي
ورتبتها ودوره��ا يف تفعيل العمل
ّ
لغوي،
واكتماله ،وهذه العالقات كلّها ُمنتج
ّ
فكيف ُتد َرك اخلفايا والأ�سرار من دون فهم

القوانني القاب�ضة على �سالمة هذه العالقات
إبداعي يفر�ض
روائي �
ن�ص
وتعا�ضدها يف � ّأي ّ
ّ
ّ
عملية توا�صل وو�صال فكر ّيني بني مر�سل
ومتلق؟
ٍ
ا���س��ت��ن��ا ًدا �إىل م��ات��ق��دّ م ميكن ال��ق��ول �إنّ
إبداعي يحتاج �إىل قراءة
الروائي ال
الن�ص
ّ
ّ
ّ
ً
مفتوحا على
ال
عم
لكونه
احلياة،
متنحه
ً
ً
وخملوقا فن ًّيا م�شحو ًنا
الت�أويل والتف�سري،
بال�صور وال����دالالت واملقا�صد والأه���داف
وال��غ��اي��ات ،فهو بقدر ما ينفلت من �سلطة
م�ؤلفه ويجاوز حدود ع�صره ،بقدر ما ي�ضمر
حتر�ض الرغبة يف معانقة
�إ�شارات �إغرائ ّية ّ
الن�ص ويف الك�شف عن �أ�سرار احتجبت وراء
ّ
ظالل الرتاكيب ،وربمّ ا جاءت نتائج الك�شف
الن�صي.
تناق�ض ما �أوحى به ظاهر اجل�سد
ّ
ترتبط داللة الكلمات التي يت�شكّل منها
الروائي ب�أ�صل الو�ضع� ،أي
الن�صي
اجل�سد
ّ
ّ
املعنى الأو ّ
يل املتعارف عليه ،وكذلك بطبيعة
ال�����س��ي��اق ،م��ن ح��ي��ث الت�صوير والتف�سري
وال���ت����أوي���ل ،لأنّ ال�����س��رد ال�����س��ي��اق ّ��ي مينح
ومغايرا ،فبقدر ما
الكلمات ح�ضو ًرا جديدً ا
ً
جتمل ال�سياقات بثقافة املر�سل وبقدراته
ُ
ال��ك��ت��اب�� ّي��ة ،وب��ت��م��ا���س��ك الأف���ك���ار وت�لاح��م
الأج��زاء اخلا�ضعة لقوانني اللغة والنحو،
جتمل عمل ّية ال��ق��راءة والتف�سري
بقدر ما ُ
وال��ت���أوي��ل ،ول��ذل��ك ت�شرتط عملية النقد
وجود املعرفة اللغو ّية والنحو ّية بالإ�ضافة
�إىل ثقافة �شمول ّية ،وخبـرة واخـت�صا�ص
إبداعي
ومتايز يحدّ د هويته فعل الكتابة ال
ّ
امل�شحون بالأ�سئلة والت�ص ّورات والر�ؤى.
��ي� ،إ ًذا،
يحتاج
ّ
الن�ص ال��روائ ّ��ي الإب��داع ّ
�إىل قراءة علم ّية وفن ّية ُيتقنها ناقدٌ مبد ٌع
احا
جر ً
متعلّم مثقّف ُمد َّرب �شجاع ،بو�صفه ّ
ماهرا عاملًا خفايا العالقات القاب�ضة على
ً
الن�صي وجماله و�أ���س��رار
اجل�سد
متا�سك
ّ
ت�شكّله ،فتعك�س هذه القراءة عالقة الناقد
بالن�ص ،وتتجلّى عالقة ال�شغف املعر ّ
يف،
ّ
�شك ًال من �أ�شكال الع�شق الواعي والهادف،
ونوعا من كيميائيات التفاعل والتوليد ،لأنّ
ً

الروائي
الن�ص
يحتاج ّ
ّ
إبداعي� ،إ ًذا� ،إىل قراءة
ال
ّ
علم ّية وفن ّية ُيتقنها ٌ
ناقد
مبد ٌع متع ّلم مث ّقف ُمد َّرب
احا ماه ًرا.
�شجاع ،بو�صفه ج ّر ً

قدرات الأنا الناقدة الإبداع ّية احلا�ضرة يف
الزمان واملكان ،تتفاعل مع قدرات “ الأنتَ
أنت �أو الهو �أو الهي” الكاتبة املبدعة
�أو ال ِ
التي نهلت من في�ض حلظات فذوذية خارجة
فتج�سد امتال�ؤها فكرة
على الزمان واملكان،
ّ
ن�صي يقول الفكرة بقدر ما
ّ
يتقم�صها ج�سد ّ
والتخفي فالعمل
ال�سرت
لعبة
عليها
ميار�س
ّ
النقدي ،بهذه ال��ر�ؤي��ا ،هو نوع من القب�ض
ّ
والك�شف.
�إنّ ال���ذات املبدعة الكاتبة ت�ست�سلم،
حلظة اخللق ،ومن دون ت�ص ّور ُم�سبق� ،إىل
الفني و�إىل متعة التعبري
ن�شوة االمتالء
ّ
املف ّعلة مب��ه��ارات لغو ّية وغ�ير لغو ّية� ،أ ّم��ا
الذات القارئة فهي تنقاد حلظة القراءة،
وب�����إرادة واع�� ّي��ة� ،إىل التقاط الإ���ش��ارات
إبداعي
الن�ص ال
الإغرائ ّية التي ير�سلها
ّ
ّ
أويلي ،وت�ضيء
فت�شتعل �شرارة الع�شق الت� ّ
إبداعي
الفني ال
على بع�ض من �أبعاد العمل
ّ
ّ
بف�ضل �أدوات نقد ّية قوامها الأ�سا�س اللغة
وقوانني ت�شكّلها.
���ي باللغة
تنتج ع�لاق��ة ال��ن ّ
�����ص ال���روائ ّ
وق��وان�ين ت�شكّلها �أ�سئلة �إ�شكال ّية حول
الن�صو�ص ال��روائ�� ّي��ة املثخنة باللهجات
العام ّية ،وربمّ ا كان �أكرثها برو ًزا ال�س�ؤال عن
تف�سر
�إمكان ّية ابتكار مناهج نقد ّية جديدة ّ
دالالت اللهجات املحك ّية يف كلّ د�سكرة من
العربي ،وتبحث عن ماه ّية
د�ساكر الوطن
ّ
النظر ّية العلم ّية التي ت�ساعد على الك�شف
عن القيم الدالل ّية والأبعاد الق�صد ّية التي
تر�شح بها كلّ لهجة حمك ّية ،لأنّ النقد ،وفق
ريه وقوانينه
قناعتي ،علم ،له �أ�صو ُله ومعاي ُ
الن�ص اللغو ّية.
املرتبطة ،حك ًما ،بطبيعة ّ
ّ
���ش��ك ف��ي��ه �أنّ ع��م��ل��ي��ة النقد
مم���ا ال
ّ
ً
الن�ص القابل للنقد
بوجود
،
ال
أو
�
م�شروطة،
ّ
والدرا�سة ،وثان ًيا ،بوجود الناقد املتمكّن
من ا�ستخدام �أدوات��ه النقد ّية الإجرائ ّية،
�أي وجود ناقد مبدع يتمتّع بثقافة �شمول ّية،
ومبعرفة لغو ّية ت�ساعده على القيام بعمل
��ي ج���ريء ،ترتبط ن�سبة جناحه
ج��راح ّ
بقدرة الناقد ومبعرفته وب�إدراكه طبيعة
العنا�صر اللغو ّية وقوانني تعالقها،لأنّ العمل
اجلراحي يحتاج �إىل علوم لغو ّية
النقدي
ّ
ّ
وغري لغو ّية ،و�إىل معارف ومهارات ت�ساعد
الن�ص ،من دون اغتيال
على تفكيك وحدة
ّ
خ�صو�صيته� ،أو ت�شويه بنيته� ،أو الإ�ساءة
�إىل كل ّيته.
يجب �أن تت�سم مهمة الناقد للرواية
العرب ّية� ،إ ًذا ،باملو�ضوع ّية واملهن ّية وباملعرفة
وباخللق والإب��داع ،وبالقدرة على التفكيك
وال��ب��ن��اء والك�شف والتف�سري والتو�ضيح
وال��ت���أوي��ل ،فيقر�أ بعينه الثالثة عالقة
اللغوي بالروح الكل ّية العامة التي
املنطوق
ّ
الن�ص كينونته و�شخ�صيته ،وت�ساهم
متنح
ّ
يف حفظ �أ���س��راره ،وحيو ّيته ،ووظيفته،
فال يكون تفكيك من دون تركيب ي�ستمدّ
الن�ص
خ�صوبته وحياته وحرك ّيته من روح
ّ
النقدي ب�أثواب
الكل ّية العامة ،في�أتي املنتج
ّ

ت�شرتط عملية النقد املعرفة
اللغو ّية والنحو ّية والثقافة
ال�شمول ّية ،واخـت�صا�ص ًا
ومتايز ًا يحدّ دان هويته فعل
إبداعي امل�شحون
الكتابة ال
ّ
بالأ�سئلة.
الن�ص م��ن حيث
ج��دي��دة ترتبط بظاهر
ّ
الداللة الظاهرة  ،وتتق ّم�ص روحه العامة،
وتف�صح عن �أ�سراره اخلفية امل�ستبطنة ،وعن
ال��دالالت العميقة ،وعن املقا�صد والغايات
والأه��داف التي تقولها اللغة الوا�صفة �أو
لغة احل��وار التي تر�سم معامل ال�شخ�ص ّيات
وطبائعها امل��رت��ب��ط��ة مب�����س��ارات احل���راك
وبالزمان واملكان والأحداث والعقد واحللّ .
الروائي الإب��داع ّ��ي ،وفق
ي�ستحقّ العمل
ّ
قدح كموناتها بقراءة فاعلة
قناعتي� ،أن ُت َ
الن�ص املو�صدة ب�أ�سئلة
قادرة على فتح �أبواب ّ
حتر�ض على البحث والك�شف ،وعلى توظيف
ّ
م��ع��ارف �شمول ّية ت�ساعد على خلق ر�ؤي��ة
نقد ّية ت�شتغل على �آليات علم ّية منطق ّية،
الكلي،
اجلزئي �إىل
وتنتقل يف �أحكامها من
ّ
ّ
ومن التنظري �إىل التحليل امل�ستند �إىل معارف
ثم
ت�ساعد على ا�ستنطاق الن�صو�ص ،ومن ّ
الن�ص
حتيل الت�أويالت على فعل
ذهني يقر�أ ّ
ّ
وف��ق م��ا تفر�ضه جماليته البنائ ّية ،وما
يحمل من �أ�سئلة ترتبط بالراهن وتوحي
ب�إمكانية الإج��اب��ة عنها ،وه��ذه ال��ق��راءة
تفر�ض حت��ري��ر ال��درا���س��ات النقد ّية من
�سلطة املناهج التي تنتج قراءات منحرفة،
قوامها لغة ت�صف الظاهرة الأدب ّية من دون
الرتكيز على العالقات بني املك ّونات املركز ّية
الروائي.
التي يقوم عليها اخلطاب
ّ
ً
يحتاج هذا الزمن العربي� ،إذا� ،إىل �أعمال
تكر�س القيم والأخالق ،وتعزّ ز دور
روائ ّية ّ
اللغة العرب ّية الف�صيحة القادرة على �إنتاج
�صور �سليمة غري م�شوهة ،وحتقّق ذلك الأمر
م�شروط مبعرفة عميقة بالقوانني النحو ّية
وما تنتجه من مرتكزات دالل ّية تتعا�ضد
حلظة �إنتاج ال�صور اللغو ّية املحكومة ،من
حيث ح�ضور ال�����ص��ورة ،بفاعل ّية املحرق
إبداعي القادر على قبول ال�صور احلقيق ّية
ال
ّ
وحتويلها �إىل �صور جديدة ترتبط بالأ�صل
بقدر ما تتجاوزه ومتنحه �أبعا ًدا جمال ّية
ُتف�صح عن قدرة املحارق االنعكا�س ّية ومهارة
م�ستخدميها.
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• د .خليل املقداد
جاء م�صدر ت�سمية �سفنك�س من اللغة الإغريقية نق ًال
عن الت�سمية امل�صرية القدمية �شي�سبنخ ( )Shespankh
التي تعني التمثال احلي  .ومن هنا �أخذ املعنى يطلق على
الأ�سود ذات الر�ؤو�س الب�شرية  .كما �أ�صبح الأ�سد رمز ًا
للقوة عند امل�صريني القدامى  ،وم��ن ثم رم��ز ًا للعظماء
وال�شخ�صيات القوية التي كانت حتر�س الأبواب ال�شرقية
والغربية للعامل ال�سفلي  ،كما �أنها كانت حتر�س �أماكن العبادة
وال�شعائر الدينية .
كما �أطلق رجال الدين وكهنة مدينة هليوبول�س على هذا
ال�شكل ذي الر�أ�س الب�شري على الإله �أتون �إله ال�شم�س و�سيد
هذه املدينة .ومن املحتمل �أي�ض ًا �أن جذور ت�سمية �سفنك�س تعود
لت�سمية م�صرية قدمية .
كما يعتقد �أي�ض ًا �أن اجل�سم الذي كان �أكرث حجم ًا و�ضخامةً
وقو ًة بعد �أبي الهول كان يطلق على متثال �أبي روا�ش الذي مت
الك�شف عنه بالقرب من هرم ديدوفري بر�أ�س ام��ر�أة ومعرب ًا
عن ملكة يف الأ�سرة الرابعة  ،كما كان يعرب عن امللك خفرع(
� )Khephrenأو خفرن يف الأ�سرة الرابعة نحو عام 2620
ً
خليفة للملك قبط (  )Kheopsخيوب�س
ق.م  ،والذي جاء
الذي �شيد الهرم الثاين يف منطقة اجليزة بالقاهرة .
وب�شكل
�إال �أن هذا التمثال �أث��ار م�شكلة لدى علماء الآث��ار
ٍ
خا�ص يف م�س�ألة الت�أريخ وال�شرح والتف�سري لهذا الأم��ر  .كما
يجب التذكري ب�أن متثال �أبي الهول يف اجليزة قد نفذ ونحت
فوق �صخرة كل�سية ب�أر�ضية ذات �صخور كل�سية �أي�ض ًا من �أجل
�أن يكت�سب نف�س �شكل وحجم �أبي الهول�/سفينك�س الذي كان
يحر�س املقربة امللكية والبوابة الغربية التي من خاللها �سوف
يخرج الأموات وتخرج ال�شم�س �أي�ض ًا .
كما �أُعطي �شكل وجه الإل��ه �آت��ون الذي يرمز لل�شم�س �إىل
امللك  ،وبالنتيجة وكما هو دارج يف التقليد ف�إن وجه �سفينك�س
جيد وكامل يف �صورة وجه امللك خفرن .
ظهر �أي�ض ًا
ٍ
ب�شكل ٍ
وع�ثر على متثال �آخ��ر ل�سفنك�س ولكن �أ�صغر حجم ًا كان
يعر�ض يف مدخل املعبد اجلنائزي لنف�س امللك �أو الفرعون ،
وبذلك جند �أن جميع متاثيل �سفنك�س التي ت�أخذ ر�أ�س �آتون
تنتمي �إىل هذا امللك  ،كما تعزى بنف�س الوقت �إىل الإله �آتون .
وكانت هذه التماثيل تنحت على الغالب من ال�صخر الكل�سي
ذي ال�شكل الوردي الذي متت �إعادة ا�ستعماله من قبل الهك�سو�س
يف زمن الإمرباطورية احلديثة  .ويجب الإ�شارة �إىل �أن هذه
الأ�شكال قد ت�ضاعفت يف زمن الإمرباطورية الو�سطى من �أجل
حرا�سة جميع املعابد اجلنائزية امللكية .
�أما �أ�شكال �سفنك�س التي ن�صبت ب�شكل متناظر و�سارت مبنهج
م��زدوج يف مدخل البوابة ال�ضخمة للمعبد الفرعوين فقد
ت�ضاعفت �أي�ض ًا ونفذت ب�شكل جيد اال�ستقامة حتيط بها متاثيل
�سفنك�س الذي يظهر وجه العاهل احلاكم  ،وهذه الأ�شكال ن�صبت
ب�شكل يقود �إىل مدخل املعبد الكبري .
�إن الرغبة يف م�ضاعفة الأ�شكال وت�شابهها مع �آلهة املعبد
احلامية التي �أخذت الأ�شكال احليوانية بر�ؤو�س ب�شرية �شاذة
وتكلل بجزات ال�صوف التي ظهرت على �أ�شكال �سفنك�س مما
�أعطاها ازدواجية لإكليل ر�أ�س الفرعون  ،كما �أعطاها ر�أ�س ًا
�صغري ًا حلور�س �إله ال�شم�س امل�صري القدمي الذي كان ُيرمز �إليه
بطائر ال�صقر �أو بقر�ص ال�شم�س املجنح �أو على �شكل كب�ش فحل
كما ظهر يف معبد الكرنك حيث كان الكب�ش يكر�س وينذر �إىل
الإله �آمون .
ويف هذه احلالة الأخرية حتول �شكل �سفنك�س �إىل �شكل كب�ش
 ،وعر�ض ب�شكل م�ضاعف وبكرثة على طول ممرات املداخل التي
ت�ؤدي �إىل معبد �آمون .
�أم��ا �شكل �أب��ي الهول ال��ذي ظهر متمدد ًا يف م�صر القدمية
فلم ي�ستمر تنفيذه على �أنه حالة ا�ستثنائية تنفذ يف النحت
امل�صري على �شكل ناتئ ومظهر �أثري جميل ؛ و�إمنا ظهر منذ
عهد الإمرباطورية القدمية على �شكل م�ؤطر داخل لوحة ذات
�إطار �أو حجر خمروطي فوق قرب �أو �ضريح للفرعون بيبي الأول
� ،أو ينحت حمجب ًا �أو ذا حجاب .
�أما يف عهد الإمرباطورية احلديثة فرمبا ظهر ب�شكل مت�أثر
مبفاهيم خارجية ظهرت مبناهج خمتلفة ومتباينة � ،إما ب�شكل

متمدد �أو جال�س �أو بحالة ال�سري �أو بر�ؤو�س ن�سائية �أو ب�شكل
جمنح  .وجميع هذه احلاالت التي ظهر بها نحتت لتظهره ب�شكل
ناتئ �أو ب�شكل نحت مر�سوم فوق جعل ينتمي �إىل �إحدى ف�صائل
اخلناف�س .
وال�شيء امل�ؤكد �أن��ه يف عهد الهك�سو�س �أخ��ذت م�صر ُتظهر
العديد من م�شاهد اجلعل  ،وال�سبب يف ذلك �أن الهك�سو�س �أنف�سهم
ا�ستعاروا هذه الأ�شكال من �شعوب ال�شرق الأدنى الآ�سيوي � ،أما
يف القرن التا�سع ق  .م ف��زادت امل�ؤثرات امل�صرية يف املناطق
ال�سورية وخا�صة الآ�شورية منها.
�أم��ا مناطق �آ�سيا ال�صغرى وب�لاد النهرين فقد �أخ��ذت هذه
املناطق يف تنفيذ �شكل �أب���ي ال��ه��ول ب�شكل وا���س��ع وبحرية
مطلقة وغري مقيدة يف فن النحت والنق�ش وال�صياغة والفنون
الت�شكيلية من ر�سم ونحت وهند�سة معمارية بكامل تفا�صيلها
ال�صغرية والكبرية.
ومن هنا �أخذ �أبو الهول يظهر ب�شكل جمنح باختيار حاالت
اجللو�س  ،كما يظهر �أحيانا وهو يرفع القدم �أو ب�شكل العنقاء
؛ مبعنى حيوان خرايف ن�صفه �شكل ن�سر والن�صف الآخر �شكل
�أ�سد � ،أو ب�شكل �آخر من �أ�شكال �أبي الهول  .وقد وجدت هذه
الظاهرة �أي�ض ًا وبجميع �أ�شكالها يف بالد الإغريق يف العهد
املنيوي املتو�سط حيث كان ينحت �أو ينق�ش فوق الأختام يف
مناطق �أرخان و�سيتيا امل�شرفة على بحر �إيجة .
ويف عهد الربونز احلديث �أ�صبح �شكل �أب��ي الهول منت�شر ًا
وذائ��ع ال�صيت حتى �أ�صبح ال�شكل الأك�ثر انت�شار ًا يف الفنون
ً
وخا�صة يف فن النق�ش فوق املجوهرات يف
ال�صغرية واملنمنمة ،
العامل ال�شرقي  .كما يبدو وبكل و�ضوح �أن ور�ش النق�ش كان
م�صدرها منطلق ًا من الفن ال�سوري .
ووجد هذا النمط منفذ ًا يف فنون النق�ش التي ا�ستخدمها
الكا�شيون والآ�شوريون والبابليون وامليتانيون  .كما كان �أبو
الهول منت�شر ًا يف بالد النهرين خالل فرتات عديدة يف الألف
الثالث ق  .م حيث ك��ان يظهر ب�شكل خا�ص ف��وق الأخ��ت��ام
ً
وخا�صة يف العهد الأكادي .
اال�سطوانية للأ�سر القدمية
�إال �أن هذه الظاهرة كانت يف املناطق البابلية �أكرث انت�شار ًا
ً
وخا�صة يف الألف الثاين ق  .م � .إال �أن
من املناطق ال�سومرية
�أ�شكاله و�إنتاجه و�صياغته و�صناعته نهجت نهج ًا جديد ًا بعد
ت�أثرها بالفنون ال�سورية .
ً
وخا�صة يف منطقة بحر
�أما يف عامل البحر الأبي�ض املتو�سط
�إيجة وبالد اليونان وجزر قرب�ص ورود���س وكريت فقد �أخذ
يظهر منقو�ش ًا فوق الأختام ؛ ويف هذه احلالة تظهر له الب�صمات

اخلا�صة والنقو�ش البارزة  .كما ظهر يف العهد املنيوي احلديث
الثالث يف الر�سوم اجل��داري��ة الدقيقة يف الق�صور الفخمة
 ،كما �أ�صبح ينحت وينق�ش ف��وق احل��ج��ارة يف مناطق ترياد
 ))Triadaوهاغيا ( ) Haghiaوفوق الأحوا�ض الذهبية
يف مناطق �سافري(  ) Zaferوبابورا ( )Papouraومي�سني (
.) Mycenes
كما نق�ش بدقة فوق عظم العاج وب�شكل خا�ص يف العامل
املي�سيني ح��ي��ث مت تنفيذ ه���ذه امل��ن��اه��ج ف���وق ال��ع��دي��د من
الزجاجيات �أو فوق الفازات واجلرار الزجاجية .
كما ظهرت له من��اذج فوق الفخار امل�شوي �أو منقو�ش ُا فوق
احلجر الدهنفي يف مناطق ترياد وهاغيا  .ويف هذه املناطق
ظهر على �شكل باعث تزييني بالإ�ضافة �إىل بواعثه الدينية
التي من خاللها كانت له �صفة حرا�سة املعابد وعنا�صرها
و�شجر مقد�سً � ،
إ�ضافة �إىل الظهور
املعمارية من �أعمدة و�أركان
ٍ
يف العديد من العرو�ض املختلفة .
ويبقى ال�شيء الفريد من نوعه هو ظهوره عند احلثيني
حيث ا�ستعملوه كمفهوم جتميلي ً � ،
إ�ضافة �إىل حرا�سة بوابات
وم��داخ��ل مدنهم الرئي�سية مثل �أالك���ا ( )Alacaهويوك
()Hoyukهاتو�شا(. )Hattusa
ويبقى النمط واملفهوم م�ستمر ًا يف اال�ستعمال والتوظيف يف
الألف الأول ق.م  .ولذلك جنده يظهر فوق الأدوات العاجية يف
مناطق �أر�سالن طا�ش و�سماريا ومنرود وجزيرة قرب�ص ؛ فظهر
هنا فوق الو�سائل التي ت�ستعمل يف الت�سبيح والتقدي�س والتربك
ً
وخا�صة فوق املقتنيات الفينيقية القرب�صية  .كما مت ت�شكيله
،
فوق اجلرار الزجاجية مثل الأنفورات .
ويف جزيرة كريت ظهر فوق الدروع والرتو�س وب�شكل خا�ص
يف مناطق �إيدا والآتيك فقد ظهر فوق الفناجني والأقداح � ،أو
ذا مظهر هند�سي �أو بنمط الهند�سة املعمارية .
ويف منطقة الك��وين ظهر ف��وق ال�صفائح العاجية كما هي
احلال يف مناطق �سباتا وتريا حيث كان يظهر فوق الأنفورات
التي كانت ت�صنع يف مرحلة ا�ستعمال املنهج الهند�سي يف الع�صور
القدمية حيث كانت تظهر فوق الدي�سكات كنموذج مرتافق مع
املظهر الذي ظهر فوق ركائز التماثيل وواجهات الأبنية العليا .
و�أخري ًا بقى مفهوم �أبي الهول دافع ًا هام ًا يف الألغاز واخلطب
الغام�ضة وامل�شهورة والتي ظهرت عند �أوديب ثم ا�ستمرت وما
زالت خالدة حتى �أيامنا هذه بف�ضل الأدب والفن الذي ظهر من
خالل �شكل �أبي الهول و�صورته .
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�إنها ُ
الق ْد ُ�س

•حممود حامد
فلننتظر ح�شدَ املالئكةِ الذين ،...
الغياب
أبواب
الآنَ  ...يفرت�شونَ � َ
ْ
فل ّعل جرح القد�س ناداهم  ...فل ّبوا
ها همو و�صلوا  ،و�صاروا :
القباب !!!
عند �أ َّناتِ
ْ
***
وا�ستحلفوا َو َج ِع الثرَّ ى :
اخلرائط ،
أولي�س يف م ِِز ِق
ِ
� َ
َ
لبي َ�صيحة ال َّزيتونِ ،
َم ْن ُي ّ
اب !!!
يف َو َج ِع الترَّ ْ
بالباب َنحنُ ،
وال َمناف َِذ للعبو ِر  ،لأنَّنا:
�سبعون عام ًا ،
َّ
إياب !!!
�
والطريقُ بال ْ
***
�شم�س الدُّ هو ِر
هي القد�س ...
ُ
فال تعتبي َم َّر ًة � ،أو تثوري
ً
حفنة  ...من غياب َّ
ري
�أيا
ال�ضم ِ
فلي�س �سوى ُب ْر ُع ٍم من حماها
ري !!!
ُي َل ّبي نداها  ...بيو ِم النَّف ِ

ثبيــــــر
•د .فايز عز الدين
هِ ��ي َ
�����ض ال���زم���انُ  ،وران ال��ل��ي ُ��ل ب��ال��نُّ�� َو ِب
��ر ِب
�أ���ش��رقْ ث��ب ُ
�ير على الأي����ا ِم وال�� َع َ
�أ�شرقْ ب�شم�سك من �صمت الدجى َق َط َفتْ
أالء كما ّ
ال�شهب
وه��ج�� ًا م��ن ال��نّ��ور ل ً
ل���وال ال��ذي��ن ���ش��غ ُ
��ب مرقدهم
��اف ال��ق��ل ِ
�صبيب امل��وت وال ّن َك ِب
الن���داح فينا
َ
ُ
وط������ ّوف احل���ق���دُ ب����الآث����ام م���ن ِب�����دَ ٍع
��ب
��وح�����ش ب���الأه���وال وال�� َغ��� َ��ض ِ
بغي ًا ت ّ
ظ��ل��م ت���وغّ َ
أ���س��ى
ٌ
���ل م���ن �أه����ل ال���ظ�ل�ام � ً
�أودتْ �إل��ي��ه ف��ت��اوى ال��دّ اج��ل ال�� َك��ذِ ب
��ر ت��وا ُث�� ُب��ه��م
مل ي����أت���وا ب��اخل�ير ب��ل َ���ش ٌّ
َحلّوا �سِ فاه ًا ب���أوه��ام النُّهى ا َ
خل ِ��رب
ٌ
ف��اج��رة
���واء
�أق�����ص��وا الأم������اين وال���ب���ل ُ
غ��ي�����ض�� ًا ت��ن��زّ ل ب��ال��ت��ك��ف�ير ،والعجب
ح�سب ال��ذي��ن م��ع��اين ال�����ض��ا ِد جتمعهم
ُ
�أن ال��زم��ان َح�� َب��اهُ ��م �أج��م��ل ا َ
حل َ�سب
���ق
ي��خ��ت��ال فينا ���ص��دى ال��ت��اري��خ م��ن �أل ٍ
ال�صدى ال َّرحب
�أنّى اذكرنا ُ
وجلنا يف ّ
َ
���رب ه��ل م��ن ظ��ام��ئ لِ�� َغ ٍ��د
ي��ا
�شعلة ال��� ُع ِ
يطفي غليله م��ن �أق����داح مغت�صب؟
َ
���ر
ي��ا
��رب م��ا َي��غ��وي ِ
��ك م��ن َو َغ ٍ
�شعلة ال�� ُع ِ
�سج الأ�ضاليل للأغيا ِر ،وا َ
َ
جل َل ِبظ
ن
ُ
غ����اب ال�����ض��ي��اء بنا
ه�ّل�اّ ���س���أل��تِ وق���د
َ
َ
َ
��ب؟
ل
��
ق
��
ن
��
مل
��ي
ض
��
�
��
ف
��
ي
م��ا
ي���ن
أم���ر
ل
ا
ب�ين
ُ
ِ
ّ
ه���زي ق��ن��ات��ك روح ال�شعب وانتف�ضي
��ب
ع��رب��اء توم�ض يف ت�� ّي��اره��ا ال�� ّل ِ
��ج ِ
َ
ُ
�شيمة ال��ق��ت��ل م��ن �أخ��ل�اق ع��روتِ��ن��ا
م��ا
ُ
ِقب
حل
ا
غابر
من
وا
م
�س
ب
ل
إ
ا
��ل
ه
�
أ
ِ
ِ
���اءِ َ َ
�����س�� ُب��وا
ن����اج ِج��� ّل���ق م���ن ف��ي��ح��ائ��هِ��ا َن َ
ْ
ق���م ِ
َ
َ
َ
�ضيق �أم��ا تهفو �إىل ن َ�س ِب؟
ُع��نْ��ق امل ِ
م��ن��ه��ا ح��م��ل��ن��ا ب���ري َ
���ر ُه
���ق امل���ج���دِ ع���اط َ
ً
َ
َ���س�� ْم��ح��ا جت��لّ��ل ب�ين ال��ع�ين وال��ه��دب
ك����م ع��ل��ل��ون��ا وم�����ا يف غ��ي��م��ه��م َم َ
���ر
���ط ٌ
َ
َ
َ
وال��ه��اج ُ
��رات َط��� َوتْ ت��ل��وي على لغب
��ح ٌ��ر
���س
��ا
ن
م��ا ال��ع��ق��ل ف��ي��ن��ا �إذا م��ا ف��ات�� َ َ
َ
والأفقُ من َ�ص َخ ٍب ي�صحو على َ�صخب
م��ا ع��ي َ
وال���غ�ب�راء تل َف ُحني
��ل ���ص�بري
ُ
َ
���ن خ����ويف �أن َي��ب��ق��ى �أب�����و ل�� َه��ب
ل���ك ّ
ثبري :جبل يف اجلزيرة العربية كان العرب يتفاءلون حني ت�شرق من قمته
ال�شم�س.
امل�ضيق� :إ�شارة �إىل جبل طارق.

ع�ش ُر ق�صائد ْ
حب
• علي جمعة الكعـود
()1
� َّأجر ُتها
قلبي
ْ
ألف قرنفـــلةْ
ب� ِ
والعقدُ
ممهو ٌر
�صبابتي
بنا ِر
ْ
يف �أ�سفلِهْ
()2
إليك ملف َّي
�أحالوا � ِ
ُمتَّهم ًا
حب
بارتكاب
َ
ِ
جرائم ْ
ً
قا�سية
ْمك
وكنتِ بحك ِ
قلبي
�ضدّ
ْ
ك�أن ِّك
قلب
من غ ِ
ري ْ
()3
دوم ًا
ّ
بابــي
تدقني
ْ
ئة
يف ج ْي ٍ
وذهاب
ِ
ّ
تتم�شــى
يا ورد ًة
ر�صيف
على
ِ
عذابي
ْ
()4
كتبتُ :
�أح ُّبها وكفى
وقرطا�سي هوىً َنزفا
ُ
فحرف احلاءِ
جر َحهُ
ّ
وباء
ٌ
اعرتفا
بعدَ ُه ْ
()5
بالقر ِب من ّْي
ْ
كانتِ ا ْمر� ٌأة ّ
مت�ش ُط ح ّبها
وت�سر ُح الأ�شواقْ
ّ
اليتيم
القلب
وتكح ُل
َ
َ
ّ
بف ْتنةِ الأحداقْ
كالربق ي ْو ُ
م�ض ح�سنُها
ِ
وتغو�ص يف الأعماقْ
ُ

•فادية غيبور
()6
َ
�سجلْ
دخولك
ّ
قلبي
ّ
مر ًة �أخرى �إىل ْ
فما َ
زال اتّ�صا ُل َك جاري ًا
فاق َّ
ور�صيدُ ح ّب َك َ
كل الأر�صد ْة
ُ
�شبكات روحي
وقو ّي ٌة
ني
بعدَ
ِ
منت�صف احلن ِ
ودائم ًا مت ّو ّقد ْة
()7
�إن
�أح ُّب ِك �أنتِ
يامن جتل�س َ
ني
ْ
على
القلب..
ني
مي ِ
ِ
وح..
�شرق ّ
الر ِ
غرب الأمنياتْ
()8
لن � َ
أتنازل
رب
عن �ش ٍ
من ج�سدِ ْك
حب واحدةٍ ...
عن ذ ّر ِة ٍّ
عن قدَ ٍر
مر�سوم
ٍ
بخطوط يدِ كْ
ِ
()9
ُ
عمري
متاهات الف�صولِ
وعمرها ع�شرونَ ورد ْة
ُ
يف احلل ِْم ت�أتي كلّما
تالم�سهُ املخدّ ْة
ر�أ�سي
ُ
ٌ
حافل
و�سجلُّ قلبي
وحروب ر ّد ْة
بهزائم
ِ
ٍ
�إنيّ خذلتُ غرامها
وعدَ ْه
ما عا َد َد ْينُ
احلر ْ
ِّ
()10
ُ
�شكوت
قلمي
إىل
�
هواك
ِ
ْ
وح ُلمتُ
ت�صبحي
ب�أنْ
ْ
مي
ُح ُل ْ

ولي قمري
• ريا�ض طربة
ويل قمري
�أ�ضاء الليل من حويل
و�أ�ضواين
حكاية ع�شقنا �سهر
وال �أخفي معاناتي من
البعد
من ال�شوق
من اال�صفاد متنعني من البوح
وال اقوى على �شيء
�سوى الكتمان يا ربي
ويا �صحبي
وع�شقي كله مطر
وهذا الفجر ترحيب مبب�سمه
كما لو �أنه ولد
كما لو �أن دنيانا بال حرب
بال موت و�أحزان
بال �أم تودع ابنها الثاين
�شهيدا يعرب اجلنة

دم�شق الأحالم

وه���ذا الليل يحملني
�إليك الآن قافية
فال مت�ضي �إىل وهن
ون��ح��ن ال��ي��وم ع��ن��وان
ونافذة
وق�����د م�����دت خ��ي��وط
ال�ضوء �أركانا
و���ص��ار ال��ل��ح��ن ممت�شقا بريق
الع�شق
يغرينا مبا قال وما كان
�سهاد حلن �أ�شواقي و�أمنيتي
لدرب عطره حبق
كما ل��و �أن��ن��ا قمر على �أعتاب
�سهرتنا
نباري الليل �أنغاما و�أحلانا

املدائن ..يا ..دم�شق
أبواب
ِ
�أدقُ � َ
ني َ
بيا�ضهُ  ..وال�ضو ُع
يفتح اليا�سم ُ
كي َ
ميلأ
��ن احل��ي��اة
�أغ��ن��ي��اتِ ال�����ش��وق ..ل��ك ّ
تناهبتني
َ
َ
عا�شقة
ن�صف
ونازعتني
..
عمر
ٍ
بع�ض ٍ
لل�صخر و�سنديان اجلبالِ وتوجتني
ِ
َ
ولكن املدائن جلّها
ن�صف �شاعرةٍ ّ ..
ت�ستطيع �سوى ق�صيدةٍ � ..أو ق�صيدتنيْ..
ال
ُ
���ب والأح��ل�ام بحث ًا ع��ن �أغ���ا ّ
ين
حل
ا
م
��ش���
آ
���
ل
ا
����واب
ب
�
أ
أدق
�
َ
ِ
ّ
الق�صيدة!
منذ �أن خب�أتها ما بني �صدري وقا�سيون ..وكم من مرةٍ
�ص ّبحت �أحال َم الطفولة والندى ..يا وجوه الغائبنيْ..
ً
ً
وله
متعبة
ويا دم�شقُ �أجيء �إليك
مهادنة و�أم�ضي من ٍ
�إىل وله ..وما بني الزوايا ينا ُم يف الظلمات..
وتنام � ُ
أ�سئلة املتعبني القادمني من �أق�صى البال ِد
ً
رحمة
خبز ـ وقب�ضة
�إىل البالد ..بحثا عن عملٍ
ِ
ٍ
ورغيف ـ ٍ
ير�سلونها �إىل الأطفال منتظرين على بوابات �أحالمي..
�أدق الباب بل �أبوابك يا دم�شق!
و�أترك بابها الأكرب ..فث ّمة ها هنا وجو ٌه لأطفالٍ جميلني
ينتظرون �إيناع اخلبز على بيا�ض الورق..
تتدفق من �شفاههم الكرزية �أ�سرار الفرح باكت�شاف اللغة
املر�سومة
انحناءات ر�شيقة ..وا�ستطاالت وادعة ..و�أ�شجار ًا
وبعد ربيعها �سوف تورق ..يف حني ..ويف حني قريب
�سوف نعود منطلقني نحو وجوه �أطفال ..حناجرهم غناء
رائع ..حماة الديار ..عليكم �سالم!..

ذاكرة بمئات الوجوه
• ق�صي عطية
ٌ
الوجوهِ ،وال َّنوافذِ
ذاكرة مبئاتِ
ُ
فاف َ�صهيلي
ُت
�شم املَزرو َع على ِ�ض ِ
داعب ال َو َ
ُ
ُ
ال�صفاءِ امل َّتكِئ
على
وتقب�ض
ّ
معة
على َ�ضوءِ َ�ش ٍ
طافحة بالأمل...
ٍ
�أغنّي ن�شيدَ الأ�صاب ِع
ني ُتفلتُ منها َّ
ح َ
م�س،
ال�ش ُ
ذوب يف ُحقولِ ا َ
جلليدْ .
و َت ُ
أحمر على ُ�ش ُرفاتِ البيوتِ
ال َقرميدُ ال ُ
املُ�سرت�سِ لة بال َّتجاعيدِ ...
يرفع ياق َتهُ ،
ُ
غيمة �ضلَّت
ح�ضن
و َيرمتي يف
ٍ
ِ
ال�سماءِ العالية.
طري َقها نح َو َّ
***
ٌ
اكرة
َذ
اجلروح ،والنّدباتِ
مبئاتِ
ِ
ُ
تغر�سني يف ُم�ستن َق ٍع
يخرتقه ُ�شعا ُع َ�ضوءٍ
ُ
� ٍآت م ِْن بعيدْ
وء ب�أظافري ا َ
�أت�سلَّقُ َّ
حلليب َّية ال َّرقيقة
ال�ض َ
َ
َّ
ُ
قزح
قو�س
الم�س
ت
ة
�ش
ق
و
نح
قامتي
�أمدُّ
َ
َ
ُ
ٍ
ُ
نق ال َف�ضاء ...
أنفا�سهُ على ُع ِ
يلفظ � َ
رجتفةِ
ّ�شر ِد م َع الأ�شرعةِ املُ ِ
حانَ مَوعِ دُ الت ُّ
غائمة
ليلة
ٍ
يف قا ِع ٍ
مع حكايا جدّ تي
ر�صيف رطْ ٍب
وف
املَطويَّةِ يف َج ِ
ٍ
َ
قائب املُعدَّ ُة لل َّرحيل.
حل
تتج َّم ُع عليهِ ا
ُ
ُ
تعا�سة تعادل تعا�ستي
ما م ِْن
ٍ
�أما َم ج َّثةِ ا َ
ريف
خل ِ
وقد َتبع َ
رثتْ �أُم�سيا ُتهُ ،
َ
ُ
روب
غ
ال
اعة
�س
ه
جنتا
وتي َّب َ�ستْ َو
ُ َ
ِ
إليك يا جدَّ تي،
خذيني � ِ
أحتمل الليا َ
ُ
ما عدْ ُت �
يل املَك�س َّو َة برائحةِ
ّف�س ِخ...
ت
وال
العفونةِ
ّ
و�صقي ِع املَرايا املَك�سورة
يف َزوايا الذّ اكرة.

شعر
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�سماء �أخرى نظيفة
• عبد اهلل عي�سى
يحتاج للج�سر القدمي
وال
ُ
لكي يعود بفتنة الولد الو�سيم
�إىل املدينة نف�سها
فالعائدون ميرغون جباههم
بت�أوهات الرمل
حتت ثياب ن�سوتهم ،هنا ما بني
جمزرتني
حتى يفعلوا يف الليل ما مل يفعلوه
يف النهار
متر هذي احلرب �أي�ض ًا
ّ
مثلما عرب املغول على بقايا
حدوتي فر�س
ر�أوها تقتفي �أثر ًا لغيم َّ
�ضل
طوع ًا عن تخوم خراج
هارون الر�شيد
كمن تدىل من حوا�شي
الي�أ�س
ٌ
ت�سقط حورية �أخرى تواري
�سو�أة �أخرى جلثة قاتل
بفم الغراب ال�ضال من ثقب
املكيدة يف خميلة الغريب
وال ي�صدق �أنه يحتاج المر�أة
توا�سي ظلّه املفتون بالقمر
الذي يغوي على جنبات عزته
�صبايا احلي يف (ق�صر العذارى)
ال يكذّ ب يف �أ�صابعه التي
كربت مباء النهر
رائحة احل�صى يف خلخال
�سائحة
�أرادت �أن ُتربي يف يديه
تفتح الدفلى على ف�ستانها
ال�شفاف
فوق ال�سد
يغ�ضب من تعجله الفرات
تقول حني يفي�ض
لكن التواريخ القدمية تنتهي
بخطا احلماقة ذاتها
بجهالة الكهان
فيما الفاحتون ،وقاطعو
الأرحام ينتظرون خلف النهر
ُ
تقول لها
منقطعي الرجاء،
�شاعر ال ي�شبه �إال
�أنا
ٌ
ق�صيدته
ت�ؤرقه يداه على امل�ضاجع
حني تذبل ٌ
وردة يف مزهرية
من يحب
وال يعود �إىل مراياه �سوى
ب�شهيقها
�شاعر
�أنا
ٌ
�أ�شكو جلذع احلور غ�صن ًا قد
ُي ُ
ق�صف يف مهب الريح
قبل �أوانه
املجرح
و�أ�شارك ال�صقر ّ
رق�صة املوت الأخرية يف
ال�صحارى
مل �أع�ش حتى �أموت
وال �أموت �سوى لأحيا
أحب
�أكتفي مني جنويف �إذ � ّ
على الذين �أحب مبا �أحب:
ثياب جارتنا على حبل
الغ�سيل من الل�صو�ص

�إىل �إبراهيم اجلرادي
وقاطعي الطرق التي ت�أتي
بهم عميان
�أو حر�س احلدود العائدين
جنيبة املوتى
مزامري الرعاة الطيبني
ي�ؤان�سون برع�شة الأنفا�س
قطعان الع�شرية يف تالل
الغري
وابنة �صاحبي الأعمى الذي
�أف�شي ب�سر املخرب الرثثار
يل
فوجدته يف ال�سجن يحمل
ً
�سجانوه
�شمعة لرياه ّ
وال�ضوء املخادع يف
ابت�سامة �أختي ال�صغرى التي
كربت
كثري ًا يف خميلة الرجال،
وكنت �أحمي لفظتي ،يف
غربتي ،من حنكة الف�صحاء
واحلمقى
بتعليم الي�سار العاملي الفرق
بني اللهجة البدوية الأوىل
و�شعر اجلاهلية
قرب �أمي يرتقي فوق اجلبال
مدارج احلجل املهاجر
مل �أعد �إال لأذكر ذلك الولد
الو�سيم
يحك فكرته لي�سحب كفّك
البي�ضاء من �شعري
وال ت�ستيقظني
ومل �أعد �إال لأروي ما الذي
�س ّوت يدي بي يف املنايف
والبحار
لتغفري يل
�أ�صدقائي املنهكون ،مبا ر�أى
القتلى ،من احلرب التي
وقفت على العتبات كي
تبقى
وتنظيف ال�شوارع واملمرات
التي هرمت
من اجلثث التي لن يعرفوا
�أن�سابها الأوىل �سوى بعد
انتهاء الهدنة الأوىل
وهذي احلرب �أي�ض ًا ال متر
ك�أن �أمطار ال�شمال توقفت
مثل القرى والنازحني ،عن
النمو
ولي�س للحوذي �أن ي�صل
العناوين التي اندثرت عميق ًا
يف الركام
ب�أهلها متقطعي الأنفا�س
والأو�صال يف �سفن اللجوء
ويف املحطات البعيدة
لي�س للمدن التي �صارت
تكلمنا ب�أكرث من ل�سان �أ�شبه
بتلعثم الأبواق يوم احل�شر
�أن تتذكر ال�ضوء اخلفيف
وظلّه املذعو ُر بني التماثيل
التي �سقطت تباع ًا مثلنا يف
مادة التاريخ
�أو حلرارة اليدِ �أن حتثّ

عقارب ال�ساعات كي تتعجل
الأبدَ الذي �صلبوه يف دير
الن�صارى
اخلارجون من املرايا
بالطرائد ذاتها تت�أوه بني
ال�سهام الطائ�شات
وي�شبهون حجارة الكهوف
العتيقة يف �أ�ساطري رثتها
دوننا الأمم القدمية
غري �أنك لن ترى �أج�سادهم
بني التماثيل التي كانت
تعاتب يف املتاحف حتت
خبط ف�ؤو�سهم ح�سراتنا
ما عاد يكفي كل هذا املوت
كي جتد ال�سرير� ،سريرك
املي�ؤو�س منه ،يف م�ضاجع
من جنا بني املرايا واملمرات
التي يئ�ست من الأحياء بعد
رحيلهم
�أو تكتفي ،مثلي ،عن حفر
اجلنازة
كي جتد تردد �أغنيات القانطني
من احلياة وخائبي الآمال
فوق �سطح �سفينة غرقت
بهم يف جلة املتو�سط
الأحياء وحدهم الذين
ي�صدقون بكاءهم
ما عاد يكفي كل هذا
كي تقول لعام الآثار �أن
ق�صيدة النرث التي هدمت
عمود البيت يجدر �أن تعلّق
كاجلداريات القدمية فوق
جدران املتاحف كي حتدّ
من انت�شار العنف والإرهاب
للإرهاب دينٌ غري هذا
الدين
ال حتتاج �أن تلقي بفكرتك
التي هرمت كخارطة
اخلوارزمي يف �أر�شيف
�أوك�سفورد على �صحفية
تتحدث العربية الف�صحى
بلكنة بلدوين
الأول.
الدول التي ن�سيت
خرائطها اجلديدة يف
حقائب فاحتيها مل تعد
تتذكر القتلى �سوى لت�ؤنب
الأحياء
ُ
ً
فاتل ق�صيدة نرثية �أخرى
لرت ِو حذاقة الأ�شياء يف
حتديث �أ�شكال ال�صراع على
البقاء
ك�أننا نحتاج �أن نبقى هنا يف
�سرية الأموات �أ�شباه
ُ�سكارى.
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ٌ
خ�صومة حائرة

• حميي الدين حممد
جزُ ري بال ُد ّ
ال�ضوء
وعلى حدو ِد قيامتي
حتاكم ظلّها
�شم�س
ُ
ٌ
ال جتتهدْ يا ك�شفُ
ف�أنا و�ص ّية عاقلٍ
هجر النّوايا
َ
�سرها
�إ ْذ ُتغافل ّ
�ألقيتُ جنمي غارب ًا
للر�ؤى
وفتحتُ بابي ّ
غافر
ما عا َد يل من ٍ
كي ير ّدد حكمتي
�ش ّيعتُ زُهدي
وارتديتُ جماهلي
هل تر�صدُ الأقدا ُر
دربي غافِرة؟!
ُ
يوقظ الأرواح ن�شوى
من
والطّ ق�س يجتاح اخلاليا
غا�ضب ًا؟!
ّ
م�س ما زالت
وال�ش ُ
حتاكم ظلّها
ُ

ماذا يقول:
الواقفون على �أعتابهم؟
رب
والكلُّ يهوى الدّ َ
فينا حا�ضرة
و�سمعتُ قبل
خ�صومةِ الأ�صواتِ
بابي ي�س� ُأل
الأقدار عنّي
عن زمانٍ
الر
حتت
نائم
ّ مدْ
ٍ
عن لهفةِ الأو�صالِ
بعد الهاجر ْة
عن دمعةِ الأ ّيام
يف �أو�صالِ روما
خا�صم دهرها
�إذ ُت
ُ
ٌ
عا�شق
واملاء فيها
ُ
َ
في�ض البحا ِر املاطر ْة
ُجزري بال ُد ّ
ال�ضوء
وخ�صومة الأ�صوات
تغفو حائرة.

نادميني
• �سليمان ال�سلمان
نادميني
اخلال�ص
أ�س
�
ك
وا�شربي
ْ
ال منا�ص
هرب ال�سلم �إىل احلرب
فقد الحت وجو ٌه
ال ترى الدنيا �سوى �أن�شودةٍ
للموتِ
ت�ستعدي �أراجيف الر�صا�ص
نادميني
�إن ك�أ�سي من �شروق ال�شم�س
من جمر امل�آ�سي
فا�سكبي دم��ع�� ًا ..لأ�سقي العمر
ُح ّب ًا

من دموعي
و�أوا�سي
كل � ٍأم �شهدت �أدمعها..
املهراق..
ك�أ�س الدم
ِ
تربة ..روحي
يف
ٍ
و�سقت قرب ًا �أراه من قيا�سي.
يا بالدي ..نادميني..
وجمر
ف�أنا امل�صنوع من نار
ٍ
ن�صر
اغر�سي راية ٍ
بعد ن�صر فوق قربي

ُع ُ
باب الموت
• ممدوح اليقة
ٌ
�سبعة
أبواب �إىل املوتِ
ِلغزّ َة � ٌ
تحُ ُ
يط بها من ِّ
�صوب ووجهةِ
كل ٍ
ٌ
ٌ
وعتمة
وخنق وافتقا ٌر
ح�صا ٌر
وجتريـــــف زر ٍع ُث َّم ُ
ُ
قتل الأجنّةِ
ال�سمـــــاءِ ي�سدّ ُه
و�آخرها ُ
باب ّ
خرم �إبر ِة
ُبزا ُة
ٍ
حديــــــد واملدى ُ
لي�س ير�ضــى بِذِ ل ٍّة
ولكنَّ �شعب ًا َ
�صلب ّ
ال�شكيمةِ
باب املوتِ
ي�شقُّ ُع َ
َ
ُي ِّ
�سط ُر �سِ فْر ًا للخلـــــو ِد ِب�صرب ِه
ويك�سر � َ
أغالل املواتِ ِب ِه ّمـــــــــةِ
ُ
وير�سم ن�صر ًا يف �سماءِ هوانِنا
ُ
ري �أ ّمةِ
ويكتب � :إنّـــا يف الورى خ ُ
ُ
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ّ
الكذابون

ق�ص�ص ق�صرية

• منري عي�سى �شمعون
التوءم
كنت م�ستعد ًا لهذا اليوم منذ
ُ
عدة �أ�شهر ..وجاء اليوم املوعود
وب�����د�أ ول�����داي ال���ت���وءم بتهيئة
حقائبهما ومللمة �أغرا�ضهما بعد
جتهيز الأوراق ا�ستعداد ًا لل�سفر  ..يا لقلبي امل�سكني فلم
يعد يحتمل نكبات جديدة وقد �شارف عمري على ال�ستني
�أو جتاوزه بقليل ال �أدري ف�أنا �ضعيف يف احل�ساب ومهارتي
عد الأيام تنازلي ًا بانتظار ال�سفر
احل�سابية الوحيدة هي ّ
امل�ش�ؤوم ..كنت غارق ًا يف التفكري وا�ستفزّ ين �صوت زوجتي
 :يا �أبا خالد �أال ت�صطحب ولديك �إىل املطار؟....املطار �آ ٍه
يا لهذه الكلمة من وقع �صعب على قلبي الذي كان ي�سقي
ولدي حتى كربت وترعرعت وحان الوقت لتقتلعها
نبتة
ّ
ريح احلرمان من جذورها ..ط��ارت الطائرة وط��ارت معها
ال�سعادة التي كانت تربط بني القلوب املتعبة ُ ..
عدت �إىل
..دخلت غرفة التوءمني و
املنزل ووجدته كئيب ًا ومعاتب ًا
ُ
كانت خالية من احلياة و وقع نظري على �سريرهما وكان
مرتب ًا ولأول مرة مل تكن �أيدي الأوالد مت�شابكة ومت�شابهة
يف احلركات و�أدركت لأول مرة حجم تعا�ستي .
فليبحث عن عمل �آخ��ر ويحفظ م��اء وجهه �إن بقي فيه
ماء...بعد �أ�سبوع ات�صل بي �سعيد احلاج ليخربين بوفاة
�صحفي
�أم ال�شعرور وطلب مني �أن نذهب �إىل العزاء وهناك كان
يذرف جوزيف عرنو دموع التما�سيح وينظر �إ ّ
يل خل�سة كلما
بائع البطيخ �أ�صبح �صحفي ًا يف �إحدى اجلرائد املحلية
حتدثت مع �أحد املعزين ..متوقع ًا �أن �أتكلم عن عالقته
ُ
ولي�س غريب ًا هذا الأم��ر فقد �أف��رزت احل��رب الدائرة يف
القوية ب�أمه رحمها اهلل منه .
البالد الكثري من �أمثال ه��ذا البلطجي ال��ذي ت�سلق �سلم
ال�صحافة �ضارب ًا بقوانني اللغة والنحو واملوهبة واحلرفنة
م�شفى وطني
عر�ض احلائط ..ات�صل بي ذات م�ساء �...ألو �أنا ال�صحفي
والأدي��ب عبد املتجلي ح�سن ..حمرر يف جريدة النزاهة
يقولون � :إن امل�شفى الوطني �أرحم من امل�شايف اخلا�صة
و�أرجو منك تزويدي ب�إحدى ق�ص�صك لن�شرها يف جريدتنا
وفيه معدات غري موجودة يف تلك امل�شايف ..وق��د �سيطر
 _...تكرم �س�أر�سل لك اليوم ق�صة ..وم�ضت الأيام ون�سيت
علي ف�ضول غريب ب�أن �أرتاد هذا امل�شفى وفع ً
ال بعد فرتة
ّ
املو�ضوع حتى �صادفته يف ال�شارع ..مرحب ًا كيف حالك_..
وجيزة التهبت لوزتاي وقلت  :رب �ضارة نافعة �س�أزور
�أه ً
ال بك ..هل قر� َأت ق�صتك من�شورة.؟ _.ال  _...هي
امل�شفى الوطني و�أتعرف عليه عن كثب وما �أن دبت قدماي
يف العدد الأخ�ير ..اجلريدة موجودة يف مكتبة احلكمة
_..نعم �س�أ�شرتيها ..وبالفعل ا�شرتيت اجلريدة لأول يف مدخله و�إذا بفتاة ت�صيح بي  :يا عم �أين كنت؟ �صار يل
مرة يف حياتي وقلّبتها على عجل وملحت ق�صتي من�شورة �ساعة �أنتظرك ..تنتظريني �أنا ؟ �أكيد �أنتِ خمطئة ...ال
أدركت �ساعتها �أنها مكيدة منه �أنت «مو حدا ثاين ..هات اخلم�سمئة لرية ثمن ال�سرنكات»
يف �صفحة بريد القراءُ � ..
وان�صرفت
وح�سد يل فلم �أغ�ضب خ�صو�ص ًا و� ّأن جريدته ال يقر�ؤها ..يا �أختي هذه �أول مرة �أدخل م�شفاكم فنهرتها
ُ
ألت عن طبيب الأذن والأنف واحلنجرة فقالوا� :إنه يف
�أح��د ..ول�سان حايل يقول  :هو مل يحرتم نف�سه فكيف و�س� ُ
�إجازة ..ومن هو البديل؟ ال يوجد بديل ..اهلل مع دواليبك
�أطالبه �أن يحرتمني ...ههههه.
..و�أن��ا �أ�سري يف املمر ر�أيت املر�ضى يف هرج ومرج يتباكون
ويت�شاكون من �سوء املعاملة ..و�س�ألت �إحدى الفتيات� :أين
�شعـرور
مدير امل�شفى لأ�شكوه �سوء الأو�ضاع ؟ فقالت :مدير امل�شفى
ف�ضحكت
�شِ عره ي�شبه �سجع الكهان ...هذا ما قاله ال�شاعر املعروف ين�شط النتخاباته ..كونه مر�شح ًا ملجل�س ال�شعب
ُ
ومتتمت � :إن مدير م�شفى وطني كهذا هو
لطفي كامل عن ال�شعرور جوزيف عرنو بعد ح�ضورنا �أم�سية يف قرارة نف�سي
ُ
�شعرية �أحياها هذا الأخري املزعج وت�س ّبب لنا ب�صداع لن �أقدر النا�س على خدمتهم وخدمة الوطن!!!
يهد�أ �إال بعد �أي��ام ..حيث راح ي�صرخ وي�ضرب امليكرفون
انفجار
بيديه ليغطي عجزه ..ويف �سهرة جمعتني بامل�صادفة مع
عرنو و �سعيد احلاج وماهر وردة راح هذا ال�شعرور يحدثنا
اليوم على غري العادة طلبت مني زوجتي �إح�ضار الفروج
عن دواوينه التي طبعها على نفقته وعن م�صدري �إلهامه
املتمثلني ب�أمه وزوجته ..وهنا مل �أمتالك نف�سي من ال�ضحك لطبخه يف امل��ن��زل على ال��غ��داء ون��ظ��ر ًا لأن حم��ل ف��روج
ال عن �سبب ال�سعادة قد تعر�ض النفجار قريب منه وكانت ح�صيلة
ودلفت �إىل خارج الغرفة وحلقني ماهر مت�سائ ً
ُ
�ضحكي ف�أجبته ب�صعوبة ال�ستمراري يف ال�ضحك وعدم االنفجار مقتل ثماين فراريج وجرح ت�سعة �إ�صابة اثنني
قدرتي على الكالم  :يا رجل يقول � ّأن �أمه م�صدر �إلهامه و�أنا منها خطرية ..ق��ررت �أن �أجلب الدجاج الأحمر فعندنا
بنف�سي خلّ�صتها مرات عدة من بني يديه حيث كان ي�ضرب طنجرة بخارية والو�ضع على ما ي��رام ..ب���د�أت زوجتي
�أمه بوح�شية والآن �أ�صبحت م�صدر �إلهامه ..يا لوقاحته عملية الطبخ وبد�أ بعد قليل �صفري الطنجرة يعلو رويد ًا

روي���د ًا ..ت��زام��ن�� ًا مع �صوت جر�س الباب حيث �أحاديث
جارتنا التي ال تنتهي وبينما كان احلديث من�صب ًا هذه املرة
على ق�صة ابنة جارتنا �صطيفو التي خطفها �شاب من امللة
نف�سها فاحلديث �شائق مل يقطعه �إال �صوت انفجار طنجرة
..هرعت �إىل
ال�ضغط وتناثر قطع الدجاج يف �أرجاء املطبخ
ُ
املطبخ مت�سائ ً
ال :متى يهد�أ الو�ضع وتنتهي هذه االنفجارات؟

قر�صان الكتب
�صاحب مكتبة بلدنا هو �صديق تركت �صداقته منذ زمن
لي�س ببعيد ال ل�شيء �إال لأنه طماع ت�شرتي منه كتب ًا بع�شرة
�آالف لرية وتطلب منه ت�صوير هويتك على �آلته في�أخذ
منك ع�شر لريات ..ناهيك عن �أنه ي�سب رجال الدين وي�شتم
املطران نف�سه �إن ت�أخروا عليه بدفع �أق�ساط الكتب التي
ا�شرتوها منه وهو قر�صان يقوم بت�صوير الكتب من دون �إذن
النا�شر وعلم امل�ؤلف ويقوم بتجليدها فني ًا ويبيعها ب�أ�سعار
خيالية لأن تلك الكتب التي يقر�صنها من الكتب املطلوبة
والنادرة ..هذه �صنعته ..حتى الكتاب الذي جلبته له قرر
�أن يطبع منه ع�شرين ن�سخة ويعطيني ن�سخة جمانية لقاء
ت�أميني هذا الكتاب له ..وبعد ت�صويره وجتليده �أعطاين
ن�سخة كان تعري�شها مائ ً
ال والكتاب على �شكل �شبه منحرف
..قلت له :يا رجل �أعطني كتاب ًا مثل اخللق ..ف�أجابني
�صارخ ًا :هذا كثري عليك ..هل �ستعر�ضه يف معر�ض دم�شق
الدويل ..ومن يومها �أ�صادف هذا الرجل يف ال�شارع ف�أ�شيح
وجهي عنه �..إنه انتهازي وقر�صان .

حــرامي
�أم�ين الأ�صفهاين كاتب منذ نعومة ح��واف��ره ين�شر يف
الدوريات املحلية والعربية ومل يرتك مقالة �أو ق�صيدة �أو
ق�صة تعتب عليه �إال و�سرقها نا�سب ًا �إياها لإبداعه الذي ال
ين�ضب ..لي�س مهم ًا � ْأن ُيف َت�ضح �أمره ..املهم هو الدوالرات
ال��واف��دة لقاء من�شوراته ..ك�شف البع�ض �أم��ره وكتبوا
عنه موبخني له ولكنه فقد احلياء م َتهم ًا �إياهم باحل�سد
والكيد ..م�ستمر ًا يف عمليتي الق�ص والل�صق يف رحاب النت
الف�سيح حيث يلب�س نظارته ال�سوداء وقفازيه لئال يرتك
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ب�صمات على فارته التي �ست�شهد عليه يوم القيامة �..آخر ما
غا�ضب من احتاد الكتّاب العرب
�سمعت عن الأ�صفهاين �أنه
ُ
ٌ
وا�ستو�ضحت
لرف�ضهم طلب انت�سابه �إىل م�ؤ�س�سة االحتاد..
ُ
الأم���ر منه �أث��ن��اء لقاء عابر يف �أح��د ال�����ش��وارع ف�أجابني
�ضاحك ًا� :أنا ؟ من قال لك هذا �..أ�ص ً
ال �أع�ضاء االحتاد كلهم
قدموا ا�ستقاالتهم من االحت��اد فرتيدين �أن �أنت�سب �إليه
�..أنا وعبد ال�سالم العجيلي ال يعجبنا االحتاد ..نحن نحب
ثم �أن �أدوني�س مت ف�صله من االحتاد و�أنا
احلرية يف الكتابة ّ
ال �أدخل االحتاد بعد ف�صله لأنه �سيغ�ضب مني � ْإن �سمع بهذا
الأمر ..تركته وكلي ثقة �أنه فقد �آخر ذرة من عقله .

�أبو فرمان

�أ�سعار الألب�سة يف املحالت وعدم قدرة النا�س على ال�شراء
ُ
اللبا�س..عدت �إىل املنزل
فريتادون الباالت لرخ�ص �أ�سعار
�سمعت �أحد
كالعادة ومل �أملح البالة وال ال�سيدة حميدة ..بل
ُ
الأطفال يخاطب �أمه قائ ً
ال ّ � :أن حميدة ت�شاجرتْ مع �إحدى
الزبونات ولكمتها م�سببة لها بك�سر يف الأن��ف ..واقتادت
دورية االثنتني �إىل املخفر.

رحيل مفجع
�آخر حبيبات العمر اجلميل �ش ّمعت باب روحي ك�سابقاتها
تاركة احل�سرة ت�ضرب �شواطئ روحي التي غادرتْها مراكب
الفرح �..آه يا ن�سرين يا �شجرة اللبالب التي ظلت ل�سنوات
طويلة تت�سلق قمة روحي ..ماذا يفيدين العمر من بعدك وقد
�صب عليه احللم جام غ�ضبه وعاثتْ رياح الهجران به وراحت
ّ
جترد العيون من النوم وتنزع ال�سكينة عن
املتالطمة
أمواجه
�
ّ
الروح ...ومل تزل كلمة ياحبيبي تغو�ص يف خم ّيلتي املهرتئة
والتي �ست�صبح خاوية من دون ر�ؤي��ة جمالك كل يوم و�أنتِ
مترين من �شارع �أحزاين اجلاثمة على قلبي املنهمك بح ّب ِك
�أيتها الراقدة يف زوايا عمري الناحل�..سيوف البعد م�شرعة
على قلبي امل�شرع بابه للخيبات املتالحقة ..ن�سرين ال ترتكي
معك �إحرقيها كبوذي ..فماعاد
ذكرياتك تقتلني بل خذيها ِ
ِ
قلبي يتّ�سع جلراح جديدة �..أنا امل�شرف على النهاية ومل �أنتهِ
من �أحزاين بعد..

ما �أحلى الكيك الذي ت�صنعه �شقيقتك �..أقطع خم�سة كيلو
مرتات يومي ًا من القرية �إىل منزلكم يف املدينة لآكل الكيكات
موجه
التي ت�صنعها �أمرية � -...صحتني وهنا �أبو فرمان�..أنتَ ّ
ثم �أنّنا �أق�صد عائلتنا وعائلتكم
تربوي وتعرف طعمة فمك ّ
حرم اهلل
جذورنا �ضاربة يف التاريخ ..البيت بيتك �إال ما ّ
�...س�أل عني مرة حني قدومه �إىل منزيل ف�أخربته زوجتي
�أنني على و�شك القدوم فال�ساعة قرابة الثانية ظهر ًا ( وهو
موعد زيارة �أبي فرمان �أي�ض ًا) -..مرحبا �صديقي � _..أه ً
ال
كنت يف جلنة حتكيم م�سابقة للق�صة
بك ..وين هالغيبة ؟ ُ -
الق�صرية  -...واو �أنتَ حمكّم ق�صة ق�صرية ..مل��اذا ؟ �ألي�س
هناك مثقفون ودكاترة جامعة ليختاروك حمكم ًا لق�ص�صهم
�أكيد هذه من عالمات يوم القيامة ...ومل يكد ينهِ كالمه و�إ ْذ
حواجز
بي �أنفجر يف وجهه  :تب ًا لك يا ابن الزانية �..أنا �أفهم منك
ومن ع�شريتك العاطلة ..يا ح�سود يا تافه ..واهلل لو ال �أنك
على باب املديرية كان املدير يقف غا�ضب ًا وعينه على
لب�صقت يف وجهك القميء ..كل حلويات �شقيقتي
يف بيتي
ُ
�ساعته التي �شارفت على التا�سعة ومل يح�ضر من املوظفني
والكيك الذي �أكل َته يف منزيل مل يحلِّ ل�سانك ...ال �أريد �أن
�سوى �أبي مرزوق الذي ي�سكن بجانب املديرية �..أين ه�ؤالء
�أراك ثانية يف منزيل !!!
الأوغ��اد؟ ب�سبب فو�ضاهم البلد �صار يف خرب كان ...وما �إن
ر�أى املدير �صالح امل�ضحي قادم ًا حتى �صرخ يف وجهه  :ملا هذا
تقرير ملفق
الت�أخري يا �سيد �صالح؟ ..رد عليه �صالح بع�صبية :احلواجز
..احلواجز� ..أل�ستَ تعي�ش يف هذا البلد ..دخل املدير وهو
ثائر العفن ال يخجل من نف�سه فهو م�ستعدٌّ �أن يكتب بك
يت�أفّف بينما بد�أ بقية املوظفني بالت�سلل واحد ًا تلو الآخر
َ
مررت ومل ت�سلّم عليه بل الأنكى من ذلك �أنّه يذكر
تقرير ًا �إذا
..قال �أحدهم :يا زملة �صرنا نرى احلواجز يف مناماتنا ..
ت�سب ال�سلطة
يف تقريره �أنّك معار�ض من الطراز الرفيع و�أنّك ّ
�أمام النا�س ومنتم �إىل الإرهاب الدويل واملخطط العتداءات امل�سافة من بيتي �إىل املديرية ع�شرون كيلو مرت ًا فقط وت�أخذ
ٍ
نيويورك..وثائر هذا حاقد على النا�س وعلى �أهله ويكرهه منّا �ساعة ون�صف ..وليت الراتب يكفي ثمن ًا للخبز ..وعالوة
جميع �أهل احلارة ..وعندما تكون له م�صلحة معك ميدحك على ذلك نواجه نكد املدير الذي ال يغيرّ �سلوكه..عليه اللعنة
ن�سيت هويتي و�أنزلوين بني ال�سني واجليم
ويبت�سم لك مبنا�سبة وبال منا�سبة �..أت��اين يوم ًا وقال يل ..يف �إحدى املرات
ُ
كنت عند النقيب �سامل �أبو زيد و�س�ألني عنك ن�صف �ساعة مع العلم � ّأن رئي�س الدورية هو جاري..ولكن ال
 :منذ يومني ُ
ف�أجبته �أنك من خرية �أهل احل��ارة وحتب القيادة وحتلف حياة ملن تنادي فقد اختلط ال�صالح بالطالح يف هذا البلد .

بر�ؤو�س امل�س�ؤولني وفوق ذلك تعلّق �صورهم يف منزلك فال
ٌ
حائط يف منزلك من تلك ال�صور...ف�أجبتُه بنربة
يخلو
َ
غا�ضبة � :أيها احلقري خ�سئتَ �أنتَ
و�ساملك هذا فال يهمني ر�أيه
الكذب مو�ضة ..عبارة ير ّددها �أبو حم�سن دائم ًا ويط ّبقها
قر من
بي �أال تعلم �أنّه كتب تقرير ًا ب�أمه منذ �سنوات وهو حم َت ٌ
زمالئه ومن كل �شخ�ص يعرفه...اخرج من منزيل وال تريني الكذابون مئات املرات يومي ًا ..ففي �صبيحة اليوم الأول من
بقيت �أنتظر ع�صام ًا ملدة �ساعتني دون جدوى ..ابن
الأ�سبوع
ُ
وجهك مر ًة �أخرى .
�براد الذي بعته �إياه
ال
ثمن
نقودي
بجلب
وعدين
اللعينة
ّ
ات�صلت به على املوبايل فكان مقف ً
ال ..وها
الأ�سبوع املا�ضي..
ُ
بالة حميدة
هو يرتكني يف املقهى بني روائح الأراكيل وكذب الكثريين يف
مع دخول الأزم��ة ال�سورية عامها ال�ساد�س بد�أت �أزمات املقهى من �أحفاد م�سيلمة و�أمثال ع�صام احلقري هذا ..املهم
اجتهت �إىل املنزل فقد ت� ُ
أخرت على عامل ال�صحية لأ�صلح
ُ
�أخرى لعل �إحداها هو انت�شار الباالت يف �شوارع املدن الآمنة
ومن بني هذه الباالت واح��دة متلكها جارتي حميدة فرتى خ�ّل�اّ ط احلمام ال��ذي �أغ���رقَ املنزل باملياه وعند و�صويل
ألت زوجتي عن فايز عامل ال�صحية فقالت  :مل ي�أتِ ومل
الن�ساء مكد�سات عندها حيث بالتها خم�ص�صة للألب�سة �س� ُ
الن�سائية ل��درج��ة �أن��ن��ي �أج��د عنت ًا ك��ب�ير ًا حتى �أ�ستطيع �أ َر وجهه ..حتى عامل ال�صحية اتبع دورة يف الكذب ..ما
خرجت من منزيل و �أنا �أهمهم ف�س�ألني جاري
اخلروج من منزيل ب�سبب تراكم الزبائن� ..أمر بالقرب منها ه�ؤالء الب�شر..
ُ
�شرحت له املوقف فقال �س�أت�صل على ابن
هاتف ًا� :صباح اخلري ياحميدة..وحميدة خارج التغطية فهي �أبو فادي  :مابك ؟
ُ
حدثتني �إح��دى املمر�ضات �أختي معلم �صحية فهمان ..اذهب �أنت وبعد �ساعة �سيكون
م�شغولة بالزبائن وبالنقودّ ..
ألت
والتي تعمل يف العيادة املجاورة ملكتبي �أن تلك الألب�سة هي عندك ..انتظرت �ساعة واثنتني وثالث دون جدوى �..س� ُ
تربعات من املغرتبني ل�صالح ال�شعب ال�سوري ..ولكن جتار عن �أبي فادي فقال ابنه � :أبي نائم !! يا �إلهي ..تذك ُ
ّرت مقولة
احلروب يجلبونها للبيع و اال�ستفادة م�ستغلني ظاهرة ارتفاع ل�شك�سبري يف �إحدى م�سرحياته  :حتى �أنت يا بروتو�س ؟

�أحفاد م�سيلمة

ق�صتان
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• زهرة الكو�سا

التوقيت اخلط�أ
ل�سنوات خب�أت احرتاقي
..عنه !
بت كفرا�شة ربيعية غري
ُ
�آبهة باللهب ..
ً
م�صادفة بعد �أن هد�أ
التقينا يف الطريق
�سقوط القذائف على مدينة اليا�سمني .
دعاين �إىل مقهى يغ�ص باخلائفني ..
أيت غبار املوت يعلو الوجوه
نظرت حويل ر� ُ
رغم �صخب ال�ضحكات ...
�س�ألني  :ه��ل �أن��ت خائفة م��ن احل��رب �أم
احلب؟
كرر ال�س�ؤال مرات ومرات ...
ا�ست�أذنته  ،وتركت له رماد �سنواتي جواب!!

كذبة
���ض��ح��ك وه���و ي��ق��ر�أ ت��ع��ال��ي��م��ي الطاعنة
باملتناق�ضات الهادئة على �ضفاف �أبعادي
املبعرثة ك�أنقا�ض حرب ال�سنوات ال�سبع ...
بع�صبية �س�ألته عن �سبب �ضحكه ف�أجاب:
بقي من رموزك ب�ضع زفرات وجدار �ستعلقني
عليه �صورتي بعد املوت!
�صعقني اخلرب العاجل :مت باخلط�أ ق�صف
جدار حت�صن خلفه جمموعة من املقاتلني…
�صعب انت�شالهم ودفنوا حتت الركام !!
علي !!!
ت�أملت �صورته معاتبة :ملاذا كذبت ّ
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الميدان ال�سوري
يلجم �أمريكا

• حممود ال�شاعر
جاءت �أمريكا �إىل املنطقة ويف جعبتها الكثري من
فنون الإج��رام والقتل والرغبة يف �إحالل اخلراب
وال��دم��ار يف ك��ل م��ك��ان تطئه ،وتدن�سه ب�أفعالها
الوح�شية .وك��ان��ت جت��د يف ك��ل رقعة تعيث فيها
ف�ساد ًا و�إجرام ًا من ي�ساندها ويقدم لها خدماته على
طبق من ذهب لت�ستكمل م�شروعها الدموي يف تق�سيم
البالد و�شرذمتها.
ودع��اة احلرية املزعومة خري دليل على ذل��ك فهم
م��ن مهد الطريق لقوى ال��ع��دوان ك��ي مت��د تلك القوى
ال�شر �إىل بالدنا وتدعم اجلماعات املتطرفة
ج�سور
ّ
التي �أن�ش�أتها وا�ستثمرت يف وجودها لإ�ضعاف البالد
و�إنهاكها اقت�صادي ًا وع�سكري ًا وه��دم البنى التحتية
ونهب الرثوات ون�شر الف�ساد حتى ي�صل النخر �إىل لب
اجل�سد ال�سوري فتنهار البالد وتتحول �إىل لقمة �سائغة
ينالها العدو الإ�سرائيلي الذي ت�سعى �أمريكا �إىل حمايته
و�صون كيانه املزعوم منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.
لكن ما ح�صل على �أر���ض الواقع جلم �أمريكا وجعلها
تعود خائبة ،لي�س يف جعبتها �إال الهزمية والرغبة يف
االنتقام ،حيث متكن اجلي�ش ال�سوري البطل وحلفا�ؤه من
ردم �أماين �أعدائهم اال�ستعمارية ومت النيل من �أدواتهم
الإرهابية بثبات و�صمود ويقني را�سخ بحتمية االنت�صار،
والإجن��ازات الع�سكرية الأخرية يف ال�سخنة خري دليل
على ذلك حيث مهدت الطريق لتحرير حقول النفط
يف ريف تدمر و�شكلت قاعدة لالنطالق نحو حترير دير
الزور وفك احل�صار عنها .ي�ضاف �إىل ذلك ما مت �إجنازه
يف �سل�سلة جبال لبنان ال�شرقية من ج��رود عر�سال
وفليطة حيث متكن اجلي�ش وحلفا�ؤه من طرد جبهة
الن�صرة من هناك وب�شكل نهائي كما مت تطويق داع�ش
حمطم ًا بذلك الآمال الإ�سرائيلية الأمريكية يف �إقامة
منطقة �آمنة على احل��دود بني �سورية ولبنان للف�صل
بني الدولتني ال�شقيقتني و�أمام هذا امل�شهد ت�شعر �أمريكا
باخلزي وال��ع��ار وحت��اول حفظ م��اء وجهها من خالل
حتالفها اال�ستعرا�ضي فتقوم مبمار�سة عدوانها املبا�شر
�ضد املدنيني ،وت�ستخدم الفو�سفور املحرم دولي ًا وت�ستمر
يف عمليات الق�صف الوح�شي يف املناطق املمتدة بني البو
كمال ودي��ر ال��زور والرقة الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد الرغبة
الأمريكية يف دعم اجلماعات الإرهابية ولي�س الق�ضاء
عليها كما �أن املجزرة التي ارتكبت يف امل�شفى الوطني يف
الرقة الذي تعر�ض �إىل ق�صف وح�شي من قبل طريان
التحالف تعد جرمية حرب مو�صوفة يجب على املجتمع
الدويل �إدانتها وحما�سبة مرتكبيها.
�إن ا�ستمرار الإدارة الأمريكية يف رعونتها وتهورها لن
يغري من حقيقة الواقع اجلديد الذي يفر�ضه اجلي�ش
ال�سوري بانت�صاراته وعلى �أمريكا �أن تقبل به حيث
الكلمة الأخرية ملن مي�سك بزمام الأمور وميلك امليدان
وهذه احلقيقة تفر�ض نف�سها على املحاوالت الأمريكية
ال�ساعية لعرقلة العملية ال�سيا�سية وخلط الأوراق
كفر�صة �أخرية لال�ستمرار يف ابتزازها وا�ستثمارها القذر
يف املنطقة.

قضايا وآراء
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ال ي�ضيعُ حقٌّ
•د .رمزي ح�سني متيم
كانَ م�ؤمتر بازل الذي ُعقد
يف ع���ام 1897م برئا�سة
تيودور هرتزل (اليهودي)
ال�صهيوين؛ وم��ن م��ق ّ��ررات
ّ
ذلك امل�ؤمتر جعل فل�سطني
وطن ًا «لليهود» �إىل �أن َّ
حل
وع���قِ���دَ امل���ؤمت��ر
ع���ام 1904م ُ
ال�صهيون ّية
للحركة
ال��راب��ع
ّ
ّ
ال��ذي َت�� َق�� َّر َر فيه ت�أ�سي�س وطن
لل�صهاينة يف الأرجنتني،
قومي ّ
�����ص��ه��اي��ن��ة ع���زف���وا عن
ّ
ل��ك��ن ال ّ
ذل��ك يف ع��ام 1906م وراح��ت
�أن��ظ��اره��م تتجه �إىل فل�سطني
لكي تكون وطن ًا قوم َّي ًا لهم �إىل
جاء ال ّثاين من ت�شرين ال ّثاين
�أنْ َ
عام 1917م و�أ�صدرت حكومة
بريطانيا وعدها امل�ش�ؤوم (وعد
بلفور) ال�شهري.
مي��ك��ن ال���ق���ول �إنَّ ال��ه��ج��رة
ال�صهيون ّية �إىل فل�سطني بد�أت
ّ
ع����ام 1918م يف زم����ن ك��ان��ت
ف��ي��ه فل�سطني ت���رزح حت��ت نري
االن��ت��داب ال�بري��ط��اين مبوجب
قرارات ع�صبة الأمم حينذاك
حيث �س َّهلت حكومة االنتداب
لل�صهاينة
الربيطاين الهجرة ّ
بهدف ت�أ�سي�س وطن قومي لهم يف
�شجعت حركة
فل�سطني كما �أنّها َّ
ال�صهاينة
اال�ستيطان لأولئك ّ
خ�لال ف�ترة االن��ت��داب وبذلك
ازداد �أع���داد املهاجرين خالل
َ
ترافق ذلك
فرتة ثالثينيات و�أربعينيات القرن الع�شرين
بحملة ا�ضطهاد كاذبة على اليهود يف �أوروبا وكذلك �شهِدَ
العامل ت�أ�سي�س �أح��زاب �صهيون ّية يف �أوروب��ا با�سم الدين
اليهودي متهيد ًا النتقالها �إىل فل�سطني.
ال�صهيونية كان قد عقد م�ؤمتر
ور ّد ًا على هذه الهجمة ّ
فل�سطني يف عام 1919م �أدان فيه املجتمعون وعد بلفور
قرر و�ضع
ّ
ثم جاء بعده م�ؤمتر �سان رميو يف 1920م الذي ّ
ثم ُع�ّي�نّ بعد ذلك
فل�سطني حتت االنتداب الربيطاينّ ،
ال�صهيوين �أول مندوب �سام لفل�سطني
هربرت �صموئيل ّ
�إىل �أن جاء عام 1922م و�أ�صدرت ع�صبة الأمم قرار ًا
ي�ضع فل�سطني حتت االنتداب على �أمل ت�أ�سي�س وطن قومي
لليهود فيها.
�إىل �أن حلّ عام 1936م حيث نظّ م الفل�سطينيون فيه
إثر ذلك كلّفت بريطانيا اللورد
�إ�ضراب ًا ملدة �ستة �أ�شهر و� َ
(روبرت بيل) بدرا�سة الو�ضع وتقدمي تقرير حول ذلك
لكن العرب قاطعوا اللجنة ورف�ضوا التقرير ؛ حيث �أ ّكد
ّ
وال�صهاينة
للعرب
واحد
كيان
إقامة
�
ا�ستحالة
التقرير
ّ
واقرتح عندها تق�سيم فل�سطني �إىل دولتني واحدة عرب ّية
و�أخ���رى يهود ّية بينما ُتو�ضع الأم��اك��ن املقدّ �سة حتت
الرقابة الدّ ول ّية.
ّ
ا�ستمرت الهجرة (اليهود ّية) �إىل فل�سطني بعد احلرب
ّ
ال�صهيون ّية
الكونية الثانية وخالل ذلك ن�ش�أت الع�صابات ّ
امل�سلّحة مثل :الهاجاناة والأرغون و�شترين وغريها والتي
ال�سكان
بدورها قامت ب�شن هجمات منظّ مة على جت ّمعات ّ
العرب يف فل�سطني راح �ضحيتها �آالف الفل�سطينيني �إىل �أنْ
حلّ عام 1945م حيث ُولدت اجلامعة العربية يف وقت

أر�س َل �إىل
كان فيه « هاري ترومان « رئي�س ًا لأمريكا حيث � َ
بريطانيا جلنة �إجنليزية �أمريكية �أو�صت بتهجري فوري
ملئة �ألف يهودي �أوربي �إىل فل�سطني و�أو�صت برفع القيود
عن بيع الأرا�ضي الفل�سطين ّية �إىل اليهود من قبل بع�ض
التّجار العرب �آن��ذاك من �آل �سر�سق وجزائري وغريهم
وم��ا �أن ح��لّ اخلام�س ع�شر من �أي��ار 1948م حتّى ُ�شكِّل
برملان �صهيوين �أو�صى بقيام دولة «يهودية» يف فل�سطني
وق ّ��رر ال�سماح ليهود العامل بالهجرة واال�ستيطان على
�أر�ض فل�سطني العرب ّية وبحلول عام 1949م ّ
مت انتخاب
�أ ّول كني�ست �صهيوين واختري «حاييم وايزمن» �أول زعيم
�صهيوين للدويلة املزعومة.
و�أخ�ير ًا ولي�س �آخ��ر ًا ف���إنّ ر�سالة �شعب فل�سطني و�أينما
كان يف مثل هذا اليوم امل�ش�ؤوم يوم ت�أ�سي�س الكيان املزعوم
يف � 15أيار 1948م وقد م�ضى �سبعون عام ًا من االحتالل
الغا�صب هي:
�أنَّ فل�سطني كل فل�سطني من النّهر �إىل البحر فل�سطينية
عربية مهما تقا َد َم عليها االحتالل و�أبناء فل�سطني يف غزّ ة
وال�ضفة وداخ��ل الأر���ض املحتلّة ويف ّ
ال�شتات على العهد
َ
و�سائل وطرق ًا للن�ضال
باقون ويبتكرون يوم ًا بعد يوم
تتحرر الأر���ض وتعود
يُقدّ مون ال�شهيد تلو ال�شهيد حتى
ّ
�إىل �أ�صحابها ّ
ال�شرعيني متجاوزين احلكام العرب وغريهم
ممن ت�آمروا على حقوق �شعب فل�سطني ؛ يقفون يف جبهة
ّ
واح��دة مقاومة يف مواجهة جبهة ال��ذّ ل والعار وال ّت�آمر
وال�صهيونية
على الأنظمة العربية املناه�ضة لال�ستعمار
ّ
وعلى ر�أ�سها �سورية واملقاومة اللبنانية و�إي��ران ورو�سيا
ال�صديقة وغريها من القوى الوطن ّية ُ
حيث ال ي�ضيع حقّ
وراءه ُمطا ِلب.

دراسات
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•عيد الدروي�ش
�شكلت �شخ�صية اخل��ن�����س��اء ح�����ض��ور ًا
ن�سائي ًا متفرد ًا يف التاريخ العربي ،فهي
التي تتمتع باملكانة االجتماعية ،وقوة
ال�شخ�صية ،ت�سكنها الكربياء والأنفة،
وهي املعتدة بنف�سها كثرياً ،وال�سيدة يف
قومها ،وذات احل�سب والن�سب ،وما حباها
اهلل من جمال �أخاذ وتقا�سيم متنا�سقة ،ذات
جاذبية طاغية ،حتى �شبهوها بالبقرة
الوح�شية ،وال��ع��رب��ي �إذا ت��غ��زل بالأنثى
�شبهها بذلك ،وكل هذه ال�صفات ومكانتها
�أ�ضفت عليها احل�ضور وامل��ه��اب��ة ،وعرفت
برزانتها وحرية الر�أي ،وال �أحد ينال منها
وم��ن قدرها �أو يتناولها باحلديث ،وكانت
ذات �شخ�صية قوية� ،أعجب بها الكثري من
�شعراء اجلاهلية ،وبقيت اخلن�ساء ترومها
الأق��ل��ام ،وت��ل��ه��ج ب��ه��ا الأل�����س��ن��ة مب��ا فعلت
و�سريتها التاريخية ومواقفها التي تعرب عن
�شموخها وعزتها ،وهي ال�شاعرة التي �أجادت
يف ال��رث��اء ،و�سميت �شاعرة ال��رث��اء ،هذه
امل��ر�أة العربية التي غدت مثا ًال يف �صربها
يف ا�ست�شهاد �أبنائها الأربعة يف القاد�سية،
وبكتهم كثرياً ،وي�سيل ال�شعر على �أل�سنتهم
يف حياتهم اليومية ،وما مييزها عن غريها
ب�أنها �أكرث ح�سا�سية يف قومها.
اخلن�ساء هي متا�ضر بنت عمرو ال�سلمية
(645 575-م) عا�شت  70ع��ام�� ًا ،وهي
���ش��اع��رة خم�ضرمة – ع��ا���ش��ت يف فرتتني
اجلاهلية والإ���س�لام – و�أ�سلمت وا�شتهرت
برثائها لأخويها (معاوية و�صخر) اللذين
قتال يف اجلاهلية ،ولقبت باخلن�ساء ب�سبب
ارتفاع �أرنبتي �أنفها ،ولقبت باخلن�ساء كناية
عن الظبية ،وكذلك الذلفاء «الذلف ق�صر
يف الأنف» وهي من �صفات الظباء.
وتنت�سب لعائلة تقر�ض ال�شعر وكان فيهم
من ال�شعراء العرب (النابغتان -الذبياين
واجلعدي) وزهري بن �أبي ُ�سلمى ،ولبيد بن
�أبي ربيعة ،واحلطيئة وال�شماخ ،وخدا�ش
بن زهري.
اخلن�ساء تقول ال�شعر وهي يف اجلاهلية،
فتقول البيتني والثالثة حتى قتل �أخويها

كانت �أمثولة للمر�أة
العربية مبا حتمله من
�صفات نبيلة ،وقيم رفيعة
ي�شهد لها التاريخ مبواقفها
و�أفعالها.

“معاوية و�صخر” وكانت نقطة حت��ول يف
حياتها ،وبقيت تبكيهما حتى خالفة عمر،
وخ�صو�ص ًا �أخاها �صخر” كانت حتبه حب ًا
ال يو�صف ،ورثته رثاء حزين ًا” ويغلب على
�شعرها التفجع وال��ب��ك��اء ،واحل���زن وذرف
الدموع ،و�سادت يف تلك البيئة ثالثة �أنواع
للرثاء ،فالندب ممنوع يف املرثية� ،إذا كان
امليت قتيل ح��رب ،وه��ذه من �أخ�لاق العرب
فال يرثون قتلى احل��رب ،و�إن بكوهم كان
ذل��ك هجاء لهم ،وال��ت���أب�ين وال��ع��زاء ،فقد
اجتمعت للخن�ساء يف مراثيها �أنواع الرثاء
الثالثة “نادبة وباكية” يرتفع ن�شيجها
فتثري الأ�شجان ،و ُيجري الدموع يف امل�آقي:
�أبنت �صخر تلكم البـــاكية
ال باكي اللـــيلة �إال هـــــــــيه
�شكلت اخلن�ساء ح��ال��ة ف��ري��دة يف �شعر
الرثاء ،وكل �أ�شعارها تبد�ؤها �إما “– بكت
عيني – ق��ذى بعينيك – ي��ا ع�ين ج��ودي
 ت��ب��ك��ي خ��ن��ا���س ي��ا ع�ين – �أب��ك��ي عميدالأبطحني – �أبكي �أبا عمراً” وهي مغالية
يف حزنها ول��وع��ت��ه��ا ،وامل����ر�أة ه��ي الأق���در
على تو�صيف حالة احل��زن ،مبا متتلكه من
�إح�سا�س وعاطفة ،فهي التي تبكي ب�سرعة،
كما ت�ضحك ب�سرعة وه��ذه طبيعة امل��ر�أة
النف�سية ،تقدم خلطبتها ال�شاعر دريد بن
ال�صمة ،فقد لفتت نظره ف��ت��اة ،وت�ساءل
عنها ،فعرفها �إنها متا�ضر بنت عمرو �شقيقة
�صديقه احلميم “معاوية” ويف ال�صباح �أخذ
طريقه �إىل منزل �صديقه معاوية بن عمرو،
وا�ستقبله بالرتحاب “والد معاوية” وجل�س
يف جمل�سه وقال جئت �أخطب ابنتك متا�ضر
اخلن�ساء ،وقال له عمرو ،مرحب ًا بك يا �أبا
ق��رة ،و�إن���ك ل��ك��رمي ،وال ُيطعن يف ح�سبه،
وال�سيد ال يرد حاجته ،ولكن لهذه املر�أة يف
نف�سها ما لي�س لغريها” ثم دخل على ابنته،
وقال لها يا خن�ساء� ،أت��اك فار�س دريد بن
ال�صمة يخطبك هو من تعلمني ،فردت عليه:
أب��ت �أت��راين تاركة اب��ن عمي مثل عود
يا � ِ
الرماح  ،وناكحة �شيخ بني ج�شم؟ فخرج
�إليه �أبوها  ،فقال لقد امتنعت  ،ولعلها جتيب
فيما بعد ،فقال بن ال�صمة �سمعت احلديث
بينكما ،وق���ال فيها ق�صيدة يف مطلعها
الأبيات الآتية:
ح ّيوا متا�ضر واربعوا �صحبي
وقفوا فــ�إنَّ وقوفــــكم ح�سبي
أخـــنا�س قد هام الفـــــ�ؤاد بكم
�
ُ
و�أ�صــــابه ٌ
احلب
تبـــل من
ِّ
تزوجت اخلن�ساء مردا�س بن �أب��ي عامر
ال�سلمي “امللقب بالفي�ض” لكرمه و�سخائه
بعد مقتل �صخر ويف �أث��ن��اء ح��داده��ا على
�أخيها و�أبيها ،تويف مردا�س خملف ًا لها �أربعة
�أوالد “العبا�س – زي��د -معاوية – وبنتا
ا�سمها عمرة” ويقال �إن العبا�س هو زوجها
ولي�س ابنها ،فح�ضرت القاد�سية وبنوها

الأرب��ع��ة (�إن��ك��م لبنوا رج��ل واح��د – كما
�أنكم بنوا امر�أة واحدة ،ما خنت �أباكم وال
ف�ضحت خالكم ،وال هجنت ح�سبكم ،وال
غيرّ ت ن�سبكم)
للخن�ساء �شعر يف الرثاء مل يكن لقبلها
�أو بعدها �أ�شعر منها ،وحني �أن�شدت يف �سوق
عكاظ بني يدي النابغة الذبياين وح�سان
بن ثابت(رائيتها) التي رثت بها �صخراً:
َ
ني عوا ُر
قذى
بعينك �أ ْم يف الع ِ
�أ ْم ّذرفتْ �إذ خلت من �أهلها الدا ُر
ك�أن عيني لذكرا ُه �إذا َخ َط َرتْ
ٌ
ُ
ين مدرا ُر
في�ض
ي�سيل على اخلدّ ِ
ف���أع��ج��ب��ه �شعرها ف��ق��ال ل��ه��ا النابغة:
(اذهبي ف�أنت �أ�شعر من كل ذات ثديني)
ويف رواية �أخرى قيل :لوال �أن هذا الأعمى
�سبقك لقلت �أنك �أ�شعر الأن�س واجلن.
وك����ان يق�صد الأع���م���ى ه��و ال�����ش��اع��ر “
الأع�شى” ،وقيل فيها� ،إن خطاب عينيها
ك�أنه يكتب �شعر ًا يكمل حالة الرثاء الذي
جتود به.
ولقد كان مردا�س يف ر�أيها �أف�ضل النا�س
حلم ًا ومروءة و�شجاعة .فقالت:
وجتيب الأم “ :ب�أح�سن حال ،ما كان منذ
ا�شتكى خريا منه اليوم ،وال ن��زال بخري ما
ر�أينا �سواده فينا .فقال �صخر:
�صخر ما ُّ
جتف دموعها
�أرى �أ َّم
ِ
َّ
ومل ُ�سليمى م�ضجعي ومكاين
ً
حليلة
ف� ُّأي امرئٍ �ساوى ب�أم
فال َ
عا�ش �إال يف �شق ًا وهوانِ
قتل �أخوها معاوية قبل �أن ميوت �أخوها
���ص��خ��ر ،ول��ك��ن��ه��ا خ�����ص��ت م��ع��ظ��م رث��ائ��ه��ا
وبكائياتها ل�صخر ...ملاذا؟
ً
مل يكن رثاء معاوية قليال ،ولكنه قيل يف
�صخر �أكرث ....وهذا نراه من عدة جوانب:
مل ترثه خ�شية �أن يندفع للقتال وتفقده
هو الآخ��ر ،ويلحق به ،ومل ترثه لأنه قتل
يف ع�صر اجلاهلية والرثاء للقتيل لي�س من
�صفات العرب قبل اال�سالم ،ويعاب عليهم.
مر�ض �صخر ملدة عام بعد ا�صابته ،وهو
�أمام عينيها يئن من املر�ض ،ورمبا كان كالم
زوج��ة �صخر �أث��ر يف نف�س �أخته اخلن�ساء
�أ�شد ت�أثري عندما قالت له وهو يف الفرا�ش:
حي فريجى ،وال ميت فينعى،
ِب َ�ش ِر ٍ
حال ،ال ٍّ
وقد ر�أى منها الأم ّ��ري��ن ،وقد �شكلت غ�صة
يف نف�س اخلن�ساء ،لتنفجر بالرثاء له بعد
موته  ،وقد ت�شري �أي�ض ًا �أنه مات يف الإ�سالم
وهذا م�سموح فيه بالرثاء له.
هناك ع��دة دواف���ع منها �أن��ه��ا يئ�ست من
ح��ال��ت��ه��ا ،وك��ذل��ك تغلب عليها العاطفة
التي دفعتها للرئاء ،كما �أنها كانت رقيقة
االح�سا�س دفعتها �أي�ض ًا �أن تكون مع العاطفة
احل�سا�سة للمعاين الإن�سانية يف الإ�سالم،
ف�ض ًال ع��ن �أخالقها وم��روءت��ه��ا (ف��امل��روءة
هي التي تولد الأخالق وجوهرها ،وعندما

عرفت بالرزانة وحرية
الر�أي ،ومل ينل �أحد منها
ومن قدرها �أو تناولها
باحلديث ،وكانت ذات
�شخ�صية قوية.

تتطابق ر�ؤي���ة امل��رء وف��ق الأخ�ل�اق يكون
الفرد �صادق ًا مع نف�سه ،ومع الآخرين (ومبا
�أنها كانت عزيزة النف�س وال�شهامة وال�صدق،
وعندما ج��اء الإ���س�لام وج��دت نف�سها فيه
وكانت �أكرث توازن ًا ،ف�ض ًال عما جاء به من
قيم نبيلة وخ�صائ�ص قد ح�ض عليها ،فالبد
�أن يختلف اخلطاب ال�شعري لدى ال�شعراء،
ففي اجلاهلية كانت بني مفرداتهم الآلهة
وال��ث���أر وال��غ��زوات وغريها ،كلها تغريت مبا
يتفق مع املنهج الروحي للإ�سالم.
يف ال���وق���ت ال����ذي �أح���ج���م م�����ش��اه�ير من
ال�شعراء اجلاهليني عن الدخول يف اال�سالم
كدريد بن ال�صمة مث ًال جند اخلن�ساء ت�شهر
�إ�سالمها ب�ين ي��دي الر�سول ....ف��م��ا �أب��رز
الدوافع التي جعلت اخلن�ساء ت�شهر ا�سالمها.
ه��ذه ه��ي اخلن�ساء التي جمعت �صفات
كانت �أمثولة للمر�أة العربية مبا حتمله من
�صفات نبيلة ،وقيم رفيعة ي�شهد لها التاريخ
مبواقفها و�أفعالها ،فهي ال�شاعرة املخ�ضرمة،
و�أم ال�شهداء الأرب��ع��ة ،وال�صحابية والتي
ب��ارك لها �إ�سالمها الر�سول الكرمي “�ص”
وقالت لعائ�شة �أم امل�ؤمنني :،لقد �أكرمني
ر�سول اهلل مبباركته �إ�سالمي ،وها �أنت �أي�ض ًا
تفعلني يا �أم امل�ؤمنني ،فجزاك اهلل خري ًا
وبركة.
ول��ق��د غ�ّي�رّ الإ���س�لام يف �شخ�صيتها ويف
�شعرها ،ففي اجلاهلية كانت تبكي وتنوح،
وق��د ع�لا �صراخها وعويلها عند �سماعها
هدوء
قتل �أخيها معاوية ،ولكنها كانت �أكرث
ً
يف قتل �أخيها �صخر ،وكذلك قولها ،احلمد
هلل الذي �شرفني بقتلهم ،و�أرجو من ربي �أن
يجمعني معهم يف م�ستقر رحمته ،وا�ستقبلت
ه��ذا امل�شهد �صابرة وحمت�سبة ،وك��ل هذه
امل��ح��ن ال��ت��ي م��رت يف ح��ي��اة اخل��ن�����س��اء ،من
قتل �أخويها تباع ًا وموت زوجها وا�ست�شهاد
�أوالدها الأربعة جعلتها �أكرث قوة ،ورباطة
ج�أ�ش ،و�شديدة االع��ت��داد بالنف�س ،حتى
توفيت يف �سنة  24هـ عن عمر يناهز 70
عام ًا.
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حوار

الإعالمي �أ�سامة �شحادة :ال�شعر توق و�شوق ،وتفاعالت نف�س
وج�سد ،يهوى ويحب ويتلذذ ويت�ألم وي�شعر ويفخر ويعتز ويبكي

•حوار حممد خالد اخل�ضر
�أ�سامة �شحادة �شاعر موهوب يكتب بعفوية �صادقة
وفطرة طبيعية وي�أتي �شعره انعكا�سا لواقع مرير �أ�ضاف
�إليه عمله الإعالمي طابعا خا�صا فجاء م�صورا لطبائع
خمتلفة .وحول �شعره و�أثر االعالم يف ال�شعر وال�شعر
يف الإعالم كان احلوار الآتي:
���س  1ـ�ـ�ـ �إع�لام��ي و��ش��اع��ر �أن ��ت ..ه ��ل ه�ن��اك ع�لاق��ة بينهما وه��ل
ا�ستطعت �أن جتعل بينهما عالقة جدلية؟
ج� ...إن كنت تق�صد العالقة بني ال�شعر والإع�لام ،فهما
فنان وعلمان ،وميكن �أن يكمل �أحدهما الآخ���ر ،ويقويه
ويوجهه وي�سهم يف �إجناحه �..أما �إن كنت تعني بني قر�ضي
لل�شعر وكوين �إعالميا ،فال �أ�ستطيع �أن �أتخيلني ب�أحدهما من
دون الآخر ،فهذا ..و�أعني الإعالم ،م�سرية حياة ،وخال�صة
عمر ،وع�صارة جهد ناف عن الع�شرين عاما ،وهو م�صدر رزق،
�إ�ضافة �إىل كونه دغدغ �شغاف قلبي منذ �شبابي الأول ،و�أزعم
�أنني جنحت يف هذا امل�ضمار �إىل حد كبري وا�ستطعت �أن �أتبو�أ
مكانة الئقة بني رجاالته ويف �سلمه.
�أما الآخر (و�أعني ال�شعر ) فهو توق و�شوق ،و�إ�صدارات
وتفاعالت نف�س وج�سد، ،يهوى ويحب ويتلذذ ويت�أمل وي�شعر
ويفخر ويعتز ويبكي ..وال �أراين فيه �إال ملتزما قيما وتقاليد
و�أخالقا يف ال�شكل ،ويف امل�ضمون �..إذ تبوح النف�س ب�شيء من
في�ض الف�ؤاد ،فال ميلك القلم �سوى �أن يرتجم هذا الفي�ض
�إىل جمل موزونة وتراكيب ممو�سقة مزخرفة ت�شبه ال�شعر،
و�أزعم �أنه �شعر .واحلديث عن العالقة بني ال�شعر والإعالم
هو حديث ذو �شجن فيما يتعلق بجدلية ما بينهما من تواز ال
يعرتف به كثري من املثقفني واملداعبني لأحد هذين الفنني
..ب��ل ي�ؤمن بع�ضهم �أنهما ..ال �أق��ول وجهان لعملة واحدة
..لكن بينهما ما بينهما من غزل وهوى وعجب ..فالكلمة
اجلميلة التي ت�شكل �أ�سا�س البناء ال�شعري هي ذاتها التي
ت�شكل البناء الإعالمي  ،ومو�سيقا ال�شعر هي نف�سها تالوين
وت�شاكيل اخلرب �أو التقرير الإعالمي ..ب��ل �أك��اد �أتطرف
لأقول �إن تفاعل كيمياء كل من اللفظ وواقع احلال يو�شك
�أن يك ِّون نف�سه الفني ،ويكاد يجعل منهما توءمني فيما يتعلق
بعالج الطارئ وامل�ستجد من الأحداث والوقائع ..ولعل متلقي
وجمهور كل منهما خمتلف عن الآخ��ر من حيث ال�شريحة
العمرية �أو الثقافية �أو املهنية ..لكن بينهما من القوا�سم
امل�شرتكة وال�شبه والتوءمة �أكرث من �أن يكتب املرء عنهما يف
هذه العجالة.
�س�..2..أين جتد نف�سك وملاذا ؟
ج...مبا ت�شبه الأغنية التي ت�سمعها على املذياع ..الأغنية
التي لديك على �شريط امل�سجلة �أو قر�ص الكمبيوتر، ،ومبا
تختلف ال��زوج��ة ع��ن الع�شيقة �إن مل تكن ال��زوج��ة هي
الع�شيقة نف�سها ..وم��ن حتب وتف�ضل من �أوالدك �أكرث من
الآخرين
�إن ا�ستطاع ام��ر�ؤ �أن يجيب عن هذه الأ�سئلة الإ�شكالية
�س�أ�ستطيع �أن �أجيب عن �س�ؤالك..
عمل وعلم وفن البد منه .لإثبات الذات ،وال�سري يف عمر
تقاذفته .الآم��ال والآالم ،وحكمة جناح هنا وف�شل هناك،
وفن ومتعة يف املقابل البد منها لتبقى النف�س ق��ادرة على
خو�ض عمر كهذا ..وليت�سنى لها الكفاح يف معرتك حياة
حاملة بائ�سة ممتعة م�ؤملة �..أج��د نف�سي كطفل تنازعته
�أُم��ان تزعم كل منهما �أنه ابن بطنها وولد روحها ورحمها
..ينظر �إىل هذه بعني احلب واحلنان ،و�إىل تلك بعني الر�أفة
والرحمة والعرفان.

يفر�ض ال�شعر نف�سه على الإعالم
والثقافة مبختلف �أ�شكالهما �إن كان قويا
غزيرا جميال ،ث َّرا ،ممتعا .

�س . ..3..كيف يجب �أن تكون �شخ�صية ال�شاعر:
ج ..ثمة من ال يهمه م�ستوى �شعره �إن �أ�سميناه �شعرا وال
ي�س�أل نف�سه عن مقدار ما يحدث قراءته عند الآخرين
م��ن ���ص��دى�، ،إيجابيا ك��ان �أم �سلبيا ..وال يهمه م��ا يكتب
النقاد عنه ..وال �أل��وم مثل ه���ؤالء �إن �أبقوا �أ�شعارهم قيد
حافظاتهم ،ورهن دفاتر يحتفظون بها من دون �أن ين�شروها
�أو يطبعوها �..أم��ا �إن فعلوا ذلك فال بد �أن يهتموا بالأثر
املخلَّف وباالنطباع املرتوك عند م�ستمع �أو قارئ و ناقد� ،أو
مهتم.
ال�شعر حالة من ح��االت العاطفة اجليا�شة ،التي قد ال
يعرف امل��رء ترجمتها بدقة ..فهي مزيج من مت��رد وث��ورة
ووجد ،وتوق ورف�ض ،وت�أريخ.
ه��ذا هو ال�شعر كما ي��راه احلطيئة ال�شهري ،وه��ي ر�ؤي��ة
كال�سيكية حمرتمة ُ ..ت��ري كيف كان �أج��دادن��ا ال�شعراء.
العظماء يرون ال�شعر.
�إن مل يقفز بك �إح�سا�سك �إىل حالة خمتلفة و�صيغة
نف�سية عاطفية جديدة خمتلفة .فلي�س �شعرا ما تقول.
�إن مل ُيطرب كالمك امل�ستمعني ،ويرحل بهم اىل عوامل
ما �ألفوها ،وخياالت ما عرفوها ..فلي�س �شعرا ما تقول� .إن
مل ترحت بعد نفث كلماتك ،وتتنهد يف حالة �إلقائك ..فلي�س
�شعرا ما تلقي� ،إن مل تنظر بعجب مم��زوج بخوف الف�شل
وتو�صل ..وت�شكل ..وجتمل بكلماتك و�ألفاظك وجملك
وتراكيبك ..فابحث عن ا�سم �آخر ملا تكتب.
ال�شعر انتقال �إىل حلم ور�ؤي���ا وخ��ي��ال مت�صل بالواقع
وخمتلف عنه وممزوج به� .أحدهما ال على التعيني� ،أ�سا�س
للآخر ،ومنطلق له ....والثاين وال على التعيني �أي�ضا م�ستقر
له ونتيجة وكينونة.
�س..4..هل ترى ال�شعر يف حالة �صحية الآن؟

بني الإعالم وال�شعر من القوا�سم
امل�شرتكة وال�شبه والتوءمة �أكرث من �أن
يكتب املرء عنهما بعجالة.

ج...قبل �أن نبحث يف حالة ال�شعر اليوم ..علينا �أن نبحث يف
حالة متلقي ال�شعر واملنفعلني به ال�صحية اليوم وهنا امل�شكلة.
ال�شعر مر�آة املجتمع �..إن تغري الأخري هبط االول� .أو �صعد
�سما �أو انخ�سف ..قد�س �أو لعن.
ثقافات املجتمع املرتدية اليوم اجتماعيا �أو �سيا�سيا �أو
اخالقيا �..إل��خ هي من �أ�سهم يف تغييب ال�شعر عن �أن يكون
حافزا حلياة وحا�ض ًا على انت�صار ،وحا ّث ًا على بناء و�إعمار
وازدهار ..فالنتيجة لي�س �أن ال�شعر وحده كمظهر من مظاهر
احلياة هو من انحط وتراجع فح�سب ..بل �أجد �أن كل مظاهر
احلياة الثقافية وغريها هي �أي�ضا انحطت واندحرت وت�أخرت
وال�شعر كما �أ�سلفت مر�آة املجتمع ..لهذا فهي اليوم (�أي املر�آة)
مت�سخة �إىل حد كبري.
�س..5..ماهذا الكم الهائل من ال�شعر؟ ومل��اذا يقف الإع�لام هكذا
بدوره ؟ ..فكله �سوا�سية عنده.
ج�...أختلف معك يف ذلك ..ثمة كم هائل من النظم ،وكم
هائل من كالم مقفى وموزون ،وغري مقفى وغري موزون .ثمة
كم هائل من نرث يليق وال يليق ..ي�سمع وال ي�سمع ،ميتع وال
ميتع ..لكني ال �أرى كما هائال من ال�شعر.
ويفر�ض ال�شعر نف�سه على الإع�ل�ام والثقافة مبختلف
�أ�شكالهما �إن كان قويا غزيرا جميال ،ث َّرا ،ممتعا ..وينح�سر
عنه �ضوء ،الإعالم ونور الثقافة �إن مل يكن كذلك �..إذن هي
نتيجة طبيعية ..فالإعالم مر�آة لل�شعر وال�شعر مر�آة املجتمع،
وعندما يكون الإعالمي جاهال بال�شعر وبغريه من �أفانني
احلياة وت�شاكيل الثقافة �سيكون عنده خط وتيه و�ستنتج
احلالة التي نتحدث عنها الآن.
�س..6...ما م�ستقبل ال�شعر؟ وهل �سيكون هناك م�ستقبل ثقايف
و�إعالمي �أف�ضل ؟
ج�..إن ارتقى املجتمع بكل �أ�شكال احلياة فيه ميكن �أن يكون
ثمة م�ستقبل لل�شعر �..أما �إن تابع الهبوط يف خطه البياين
النازل الذي ما انفك ير�سمه منذ عقود ،فال�شعر وكل �أ�شكال
التعبري والتفكري والبناء يف طريقها للهبوط �أكرث ..و�ستغرق
يف �سفا�سف وتفا�صيل ال قيمة لها وال ثمن وال حتى عنوان.
ل�ست متفائال يف هذا التف�صيل ..و�أرى �أن م�ستقبل املنطقة
والعامل العربي �سيكون �أكرث بعدا عن الكلمة اجلميلة واخليال
اجلامح يف الفكر.
�صخب احلياة احلديثة ومادية الأ�شياء التي باتت حتكم
حياتنا و�أ�ساليب تربيتنا تفر�ض نف�سها على كل تف�صيلة مهما
�صغرت ..يف واقعنا ال جتعلني غري متفائل فح�سب بل �أكاد
اقول جتعلني مت�شائما جدا لكن يبقى ذلك كله خيارا يختاره
ويفر�ضه على اجلمهور� ،أولو الأمر من �سا�سة وقادة وجمتمع
ومثقفون وع�سكريون واجتماعيون وغريهم .

دراسات نقدية
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• د� .أكرم ال�شلي
ما ال��ذي يحدث عندما ي�شاهد املرء
برامج التلفزيون ال�سيا�سية �أو الغبية
منها �أو ال�سخيفة.
�إنها بب�ساطة تقوم بتدريب ومترين
عملية التفكري ل��دى امل��رء .وي�ستنتج
الباحثون �أن التلفاز يقود �إىل غ�سل
�أدمغتنا ،وغ�سل الدماغ ال��ذي يجري عرب
م�شاهدة التلفزيون مغاير عن غ�سل الدماغ
التقليدي .وال �أحد ينتبه �إليه عندما ن�صبح
مدمنني على م�شاهدة التلفاز.
وم���ع ذل���ك دع��ون��ا نتمعن ونتح�س�س ما
يحدث لنا كم�شاهدين �أم��ام برنامج ما� .أال
جتدون �أننا نبت�سم �أو تظهر على مالحمنا
ع�لائ��م احل����زن �أو االن��ف��ع��ال ح�ين نكون
منعمني بانتباهنا نحو م�شاهد حم��ددة
وخمتلفة؟ هذا النوع هو الذي يطلق عليه
غ�سل الدماغ اي عرب الت�أثري بامل�شاهد وما
توحي به وحتركه من ردود �أفعال داخلية.
ولأن التلفاز �أ�صبح موجود ًا يف كل بيت فقد
تكون قاعدة �أو �أ�سا�س ًا لعملية غ�سل �أدمغة
امل�شاهدين ل��ه .وه��ذه العملية جت��ري من
خ�لال م��ب��د�أ ال��ت��وت�ير وم��ا فيه م��ن �شحنة
انفعاالت ثم �إطالق لهذه ال�شحنة.
وال�شك �أن توتري ما �ضمن مناخ م�سيطر
عليه ،عادة ما يزيد من ن�سبة التوتر وهذه
اخلطوة تتلوها خطوة �أخرى توفر �سل�سلة
من اخليارات التي ت�ؤدي �إىل �إطالق �شحنة
التوتر التي ي�شعر بها املرء �أم��ام مثل هذه
احلاالت.
وطاملا �أن امل�شاهد ال�ضحية ،يعتقد �أن
اخليارات املقدمة هي اخليارات الوحيدة
املتوفرة ،ف�إنه �سيجد نف�سه م�ضطر ًا لتقبل
�أح��ده��ا حتى لو مل يكن يقبل بها للوهلة
الأوىل.
ويف ظل ه��ذه الظروف التي جت��ري فيها
عملية غ�سل دم��اغ امل�شاهد ،و�ضمن املناخ
امل�سيطر عليه ال ميكن عدّ ما يختاره �ضمني ًا
يرتقي �إىل التجربة العقالنية.
ومثل ه��ذه احلالة ال تت�ضمن ا�ستخدام
امل���رء ل��ق��واه الذهنية اخل�لاق��ة ،وي�صبح
خا�ضع ًا لل�شرط الواقع �أمامه .لأنه ير ُّد على
التوتر بالبحث عن خمرج و�إط�لاق توتره
نحو املخرج نف�سه.
ومي��ك��ن ال��ق��ول �إن امل��خ��ط��ط�ين للربامج
التلفزيونية وعر�ضها ،يطلقون على املناخ �أو
الأجواء املليئة بالتوتر ت�سمية اال�ضطراب
االجتماعي .وهذا اال�ضطراب يولّد �أزمات
يف داخل مفاهيمنا ،ويت�سبب بفقدان التوجه
ال���ذي ي�ستبدل التفكري بتقبل الأف��ك��ار
اجلاهزة التي يعر�ضها التلفاز .فحني يكون
املرا�سالت
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ومدعوين مل�شاركة الطرف الأقوى املدعوم
خارجي ًا ،الأمر الذي خلق مناف�سة فو�ضوية
بني ه�ؤالء الهام�شيني.
هكذا وعرب هذه احلرب النف�سية حتديد ًا
وم��ن دون احلديث عن احل��روب الداخلية
الآن يف داخ���ل ج��غ��راف��ي��ة بع�ض ال���دول
العربية .والتي �صرف عليها املاليني بال
املليارات من ال���دوالرات �أق��ول متت عملية
تعميم الهي�سترييا اجلماعية يف داخ��ل
البلدان العربية املعنية ،مما قمع التفكري
�أو ط��رح الأ���س��ئ��ل��ة ،وب���ات على ه����ؤالء �أن
يبدلوا �أفكارهم وقدراتهم العقلية بالآراء
الإيحائية ال�صادرة عن التلفزيونات وبقية
و�سائل الإعالم امل�أجورة من اخلارج.
املرء م�ست�سلم ًا داخل هذه امل�شاهد والربامج
والتوترات التي تثريها ،ال يتوفر له الوقت
للجوء �إىل درا�سة عقالنية �أو ت�أمل عقالين
لهذه امل�شاهدة امل��ع��ق��دة .فالتلفاز ي�صبح
الناقل احل�سا�س يف تقدمي التوتر وخيارات
اخل���روج م��ن��ه .فهو يعر�ض لنا ���ص��ور ًا من
التوتر ،ويقدم الأجوبة الب�سيطة عليها.
في�صبح التلفاز يف عامله �أ�شبه باحلالة التي
ترتاوح بني الواقع وبني الوهم والهروب من
الواقع ،هو بحدّ ذاته املخرج الوحيد والهام
من وجودنا املتوتر.
وهنا البد من الإ�شارة �إىل م�س�ألة هامة،
�أن االخت�صا�صيني يف غ�سل الأدم��غ��ة عرب
التلفاز يعربون عن اعتزازهم ب�أنف�سهم،
لأن���ه���م ي��ع��رف��ون ك��ي��ف ي��ل��ع��ب��ون ب��ع��ق��ول
�ضحاياهم من م�شاهدي التلفاز ،ويطلقون
عليهم ا�سم ال�ساذجني وفق غ�سل الأدمغة
بو�ساطة التلفاز .وه��ذا يجري من خالل
قوة الإيحاء ،كما تلعب قوة االعتياد عليه
ب�شكل تدريجي بعد توا�صل الإدم��ان عليه
قابلية لدى اجلمهور يف تقبل ما يعر�ض من
�صور و�أخيلة كواقع .فيما يوحي به التلفاز
على �أن��ه الواقع يتحول �إىل واق��ع فعلي يف
�أذهان املدمنني املتلقني.
وه��ن��ا ن�����س��وق �أم��ث��ل��ة ك��ث�يرة م��ن ال��واق��ع
القريب بالزمن واجلغرافيا :فاحلمالت
الدعائية التي ا�ستندت على االجت��ار بدم
احلريري ورئي�س وزراء لبنان الأ�سبق وقبله
�صدام ح�سني والأ�سلحة النووية املزعومة
وعلى ليبيا وما حدث لها ويف اليمن و�سورية
الآن جتدنا �أم��ام حملة ارت��ك��زت وترتكز
على غ�سيل الأدم��غ��ة ،وت�صرف املاليني من
الدوالرات لهذه الأهداف ،حتى �أمكن القول

وه��ن��ا ����س����ؤال ال يقبل الإه���م���ال وه��و:
�أن املال ال�سيا�سي يف هذه احلمالت قد �صرف هل يجوز ا�ستبدال ال�سلطة على عال ِتها
مقدم ًا يف املقاهي واملتنزهات احلا�ضنة لتلك باله�سترييا؟؟
املعار�ضات املتنافرة مع بع�ضها بع�ض ًا لتلك
اجلواب:
الدول املذكورة �آنف ًا ،وال تلتقي مع بع�ضها �إال
يف هذه احلكاية �أحدهم يخاف القطط
ب�أوامر ال�سفراء الغربيني حيث ّ
مت ا�ستغالل
ه��ذه املنا�سبات �إقليمي ًا ودول��ي�� ًا وداخ��ل فهرب من غرفة فيها قطعة �إىل غرفة فيها
املجتمعات العربية املعنية ،ومت العمل على ذئ��ب�� ًا .فما كن منه �إال �أن ع��اد �إىل غرفة
غ�سل الأدمغة عرب م�صادر التوتري الآتية :القطة .لكن الذئب لعب لعبة ليلى والذئب
 1ـ خلق م�شاعر ل��دى اجلمهور يف تلك و�أقنع ال�سكان بالبقاء يف غرفته وهو ي�ستعد
الدول والإيحاء له بامل�شاركة باملظاهرات الفرتا�سهم.
اجلماهرية العربية امل�ضللة �ستدرك
�ضد حكوماته.
 2ـ تخ�صي�ص برامج تلفزيونية لعر�ض الحق ًا �أن الذئب لي�س جدته ،و�أنه ال ي�سعى
ردود الفعل ل��دى الأط���راف على احل��دث� .سوى الفرتا�سها.
فالذئب يريدنا �أن نقتتل ونحول بع�ضنا
وقد اكتفوا بتعميم اله�سترييا اجلماعية
بتخطيط عايل الدقة .لأن عر�ضها يوحي �إىل جثث كما حدث ويحدث الآن ب�صورة
ب�أنها واجبة احلدوث لدى جميع امل�شاهدين ،م�شروعة كما هو الزعم حالي ًا ،دون �أن ُيتهم
الأمر الذي يعني الت�سبب باال�ضطراب لدى هو بقتلها.
وال�س�ؤال الهام �أي�ض ًا:
قطاعات وا�سعة من اجلمهور.
م��ا ه��و م�صري �أي ب��ل��د ع��رب��ي ي��ق��ع حتت
 3ـ تركيز العدوانية وتوجيهها نحو
املتهم اجلاهز �أو املج ّهز خمابراتي ًا .وهو ال�سيطرة الإعالمية الكاملة ،فيرتك ر�سم
�سيا�سته للمذيعات وامل��ذي��ع�ين املربجمني
ال�سلطة برجاالتها ورموزها.
ً
ً
 4ـ الإيحاء باحتمال وقوع �شبح احلرب خم��اب��رات��ي��ا غ��رب��ي��ا و�إق�����ص��اء زع��ام��ات��ه
ال�سيا�سية �أو العزل بح�سب ه�سترييا الذئب
الأهلية.
 5ـ تفجري امل�شاعر ال�سلبية �ضد ال�سلطة .وامل��ال ال�سيا�سي ومل يعد للر�أي الآخ��ر من
 6ـ التخويف من االنهيار العام وخا�صة وجود.
ول��ذل��ك خ��ت��ام�� ًا امل�����س���أل��ة على غ��اي��ة من
الو�ضع املعي�شي العام.
 7ـ �إ�صابة القوى الأمنية بال�شلل ومنعها الأهمية ولأن القوى اخلارجية الأجنبية
من القيام بدورها يف ال�سيطرة على ردود دفعت عمالئها بكل ق��وة مدعومة عالية
الفعل اخلاطئة .وذلك عرب اتهامها ب�أعمال التكتيك معتمدة من قبل وكالء املعار�ضات
القتل �أو القمع الع�شوائي.
العربية امل�أجورة ،حيث فتحت الأبواب �أمام
 8ـ جتميع الهام�شيني ب�إيحاء ا�ستمرار تدفق الهام�شيني �إىل ال�سلطة عرب انتخابات
القدرة على الفعل عرب هذه احلرب النف�سية مدفوعة �سلف ًا ،فهي حالة �أو م�س�ألة ت�ستحق
خ��ا���ص��ة و�أن���ه���م ك��ان��وا م��دف��وع��ي الأج����ر ،الدرا�سة والتوقف عندها طوي ًال...

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

•�أ.حممد حديفي

من مقام الفقد ()1

�أني�سة عبود

�شاعرة ،روائية.
ولدت يف جبلة .1957
تلقت تعليمها يف مدار�س جبلة.
تعمل مهند�سة زراعية وتكتب
يف ال�صحف.
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية.
ن�����ش��رت �أع��م��ال��ه��ا الق�ص�صية
وال�شعرية الأوىل يف ال�صحف
واملجالت ال�سورية.
م�ؤلفاتها:
الق�صة:
1حني ت����ن����زع الأق���ن���ع���ةق�ص�ص -دم�شق .19912حريق يف �سنابل الذاكرة-ق�ص�ص.1994 -
3ع�شق الأكا�سيا4تفا�صيل �أخرى للع�شقال�شعر:
*م�شكاة الكالم �-شعر.1994 -
*قمي�ص الأ�سئلة
الرواية:
*ال��ن��ع��ن��ع ال��ب�ري  -اجل��ائ��زة
الأوىل يف ال��رواي��ة العربية-
املجل�س اال�أعلى للثقافة القاهرة
*باب احلرية
*ركام الزمن.ركام امر�أة
*حرير �أ�سود
*قبل الأبد بر�صا�صة
*هو الذي هجرين

أخبار

ما زال الفالحون يف �سورية يذكرون وبكثري من
احل�سرة والأمل تلك ال�سنوات العجاف التي مرت
على �سورية واملنطقة يف ف�ترة اخلم�سينات من
القرن املا�ضي ،حيث توالت على ه��ذه املنطقة
�سنوات من القحط� ،إذ �شح الغيث من ال�سماء،
و�أج��دب��ت الأر����ض كلية ،وبخا�صة �أن الريف
ال�سوري يعتمد يف زراع��ة �أر�ضه على ماء املطر،
ف�إن �أمطرت ال�سماء وجادت بغيثها فا�ضت الأر�ض
بكل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤمن للفالح �سبل عي�شه،
واكتفاءه الذاتي ،فالفالح يف تلك الفرتة يكون
�سعيد ًا ح�ين ي���ؤم��ن متطلبات �أ�سرته م��ن م�أكل
وملب�س ،وذلك كان �سقف طموحاته ،فالفالحون
مبجملهم مروا بفرتات من احلاجة والعوز �أثقلت
كاهلهم ،وجعلتهم يقفون حائرين �أم��ام �أف��واه
ال�صغار اجلائعة التي ال ت��درك ما يح�صل ،وال
يعنيها �أ�أمطرت ال�سماء �أم مل متطر..
�أمام هذا الو�ضع املرتدي لأبناء الريف ال�سوري
ك���ان الب���د م��ن ح��ل��ولٍ ي��ف��ك��رون ب��ه��ا ،وبخا�صةٍ
ال�شباب منهم؛ �إذ �صعب عليهم �أن يجدوا �أنف�سهم
عاطلني عن العمل ،وعاجزين عن �إعالة �أ�سرهم
و�أنف�سهم يف زمنٍ ال تلوح لهم ب��وادر �أم��ل ،بواقع
معي�شي �أف�ضل ،ومن بني ه�ؤالء ال�شبان اليافعني
والطموحني يف �آنٍ مع ًا كان �أخ��ي «جنيب» الذي
كان يبلغ من العمر �سبعة ع�شر عاماً ،وكان طالب ًا
يف املرحلة الإع��دادي��ة ،الأم��ر ال��ذي يعني �أنه
بحاجةٍ مل�صاريف الدرا�سة يف وقت مل يكن فيه
التعليم جماني ًا كما هو اليوم ،فكان على الطالب
�أن ي�شرتي الكتب املدر�سية ويدفع ما كان ي�سمى
بالتعاون �آنذاك ،وهو عبارة عن مبلغ بالرغم من
انه زهيد ،لكنه �أمام الإفال�س الآنف الذكر بدا
كبرياً ،وثقيالً ،و�أك�بر من قدرة املواطن املادية،
و�أم��ام ذل��ك ا�ضطرت جمموعة من ال�شبان �إىل
ت��رك ال��درا���س��ة املكلفة وال��ت��ي ب��دت �أك�ب�ر مما
ي�ستطيعه اب��ن ال��ري��ف ال��ذي حاربته ال�سماء
بجدبها ،والأر���ض بقحطها ،حتى بدا احل�صول
على رغيف اخلبز مهمةً �شاقة ،ومذلة يف �آن معاً..
يف تلك الفرتة كان ال�سفر �إىل �أمريكا اجلنوبية
وحتديد ًا «فنزويال» متاح ًا للجميع ،لكن ال�سفر
مكلف؛ �إذ يتطلب دفع ثمن بطاقة ال�سفر الذي
كان يتم بالباخرة التي تبحر من ميناء بريوت
وت�ستهلك امل�سافة بينها وبني فنزويال �شهر ًا كام ًال
من الإبحار امل�ضني..
رف�����ض الأه����ل ف��ك��رة ت���رك ال��درا���س��ة ،وف��ك��رة
ال�سفر �أي�ض ًا وب�شكلٍ قاطع ل�سببني اثنني :الأول
�أن �أخ��ي ما زال �صغري ال�سن ،وع��وده الطري ال

يحتمل كل هذه امل�شقات التي تنتظره ،والثاين
�أن ثمن بطاقة ال�سفر مكلف بالن�سبة لأ�سرة
فالحية تناوبت عليها �سنوات القحط واجلدب،
و�أم��ام هذه امل�ستجدات الطارئة وال�ضاغطة لن
تتمكن من مواجهة هذا العبء ،لذلك كان البد
من رف�ض الفكرة جملةً وتف�صالً� ،إال �أن هذا مل
يكن يعني لأخ��ي اليافع واملتفتح حديث ًا على
احلياة �شيئاً ،وبخا�صة �أن �أتراب ًا له �سافروا قلبه
ورا�سلوه ،وزينوا له احلياة هناك ،وك�أنها جنة
عدن املن�شودة ،وهنا ثارت ثائرته ،وراح ي�ضغط
بطريقة نغّ�صت عي�ش الأ�سرة ،و�أ�ضافت لكاهلها
عبئا ًجديدا ًفوق �أعبائها الكثرية ال�ضاغطة..
وهنا كان البد من حلٍ لهذه املع�ضلة امل�ستع�صية،
و�أذكر �أن �أخي كلّف الكثريين من �أ�صدقاء الأ�سرة
ومعارفها لي�شاركوه بال�ضغط؛ من �أج��ل حتقيق
هذا الهدف الذي �شكل بالن�سبة �إليه عقدة الأمل،
وخ�شبة اخلال�ص..
راحت الأ�سرة تبحث عن حل لهذه امل�شكلة التي
نغ�صت عليها عي�شها وزادت همومها هم ًا دائم ًا
�ضاغط ًا وم�ستمراً ،ومبا �أنها ال متلك �شيئ ًا �سوى
أرا�ض زراعية تدنت قيمتها ب�سبب القحط قررت
� ٍ
�أن ت�ضحي بقطعة من هذه الأر�ض لتبيعها بن�صف
القيمة ،وبالفعل مت ذلك ،ومت ترتيب �إجراءات
ال�سفر..
مل يرافقه �أح��د من �أف��راد الأ�سرة �إىل بريوت،
ال�سبب؛ هو �أن �سفر املرافق يتطلب عبئ ًا مادي ًا
ج��دي��داً ،وه��و �أح���وج م��ا يكون �إل��ي��ه ،لذلك ودع
الأ�سرة وغادر و�سط جو كئيب حمزنٍ كانت الأم
فيه الأك�ثر حزن ًا ول��وع��ةً  ،فهي مل ت�صدق �أنها
�سمحت ل��ه ب���أن ي��غ��ادر �إىل دي��ار بعيدة و�أر���ض
غ��ري��ب��ة ،ح��ي��ث م�����ص�يره جم��ه��ول ،وع��ودت��ه غري
م�ضمونة ،وعندها خيّم جو من احلزن والك�آبة
على الأ�سرة ب�أكملها ،بحيث مل يعد املرء ي�سمع
يف بيتنا �إال البكاء� ،إذ راح كل واح��د من �أف��راد
الأ���س��رة «ي��رث��ي» غيابه بطريقة خا�صة به،
وح�سب ما ميتلكه من مفردات الوجع..
ولكرثة ما �أو�صته الوالدة بوجوب طم�أنتها عن
�أحواله �صار كلما و�صل مدينة ور�ست الباخرة
فيها لال�سرتاحة �أو ال��ت��زود ب��ال��وق��ود؛ ير�سل
بطاقةً بريدية يخرب الأ���س��رة م��ن خاللها عن
�أحواله ال�صحية والنف�سية ،وي�شدّ د فيها على �أنه
بخري ،وعلى �أمت ما يرام.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

الأعمال الكاملة اعتدال رافع
�صدر عن وزارة الثقافة (الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب) كتاب ت�ضمن الأعمال
الكاملة للأديبة اعتدال رافع.
يقع الكتاب يف � 544صفحة من القطع
الكبري.
وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن الأدي��ب��ة
اعتدال رافع ر�صدت كتاباتها لن�صرة
ال��وط��ن ،و�سلطت ال�ضوء على م�شاكل
امل�����ر�أة وم��ع��ان��ات��ه��ا ودوره�����ا ال��ه��ام يف
النهو�ض بالأ�سرة واملجتمع.
وعلى الغالف الأخ�ير للكتاب وجهت

الأديبة ر�سالة لل�شام قالت فيها..
يا �شام..
�ضميني
�صدرك
ِ
�شال حرير على
اذرفيني
ومزاراتك
ِ
جوامعك
ِ
�صالة يف
كثّفيني
ع�شقك
ِ
قامو�س
ِ
قطرة يا�سمني يف
أحزانك
ِ
وزهرة بنف�سج يف دفرت �
ُك
ف�أنا يا �شام �أ ْد َم ْنت ِ
بك
وامتل ُأت ِ

حتَّى الثُّمالة.
يذكر �أن الأديبة اعتدال رافع تعاين
الآن من مر�ض ع�ضال.
رئ��ي�����س و�أع�����ض��اء امل��ك��ت��ب التنفيذي
وهيئة حترير الأ�سبوع الأدبي يتمنون
للأديبة اعتدال رافع ال�شفاء العاجل
لتعود ملمار�سة دورها املتميز يف �إغناء
الثقافة والأدب ورفد املكتبة العربية
بكل م��ا م��ن �ش�أنه النهو�ض بالثقافة
واملجتمع.

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

