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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

�ســت �ســاعات
هي رواي��ة ملى توفيق ع ّبا�س ،التي ميكن عدّ ها رواي��ة رائ��دة يف مقاربة
اجلرح ال�سوري النازف منذ نحو ثماين �سنوات ،اجلرح الذي مل يكن �أحد،
�سوى الذئاب التي �أن�شبت خمالبها يف اجل�سد ال�سوريّ ،
يتوقعه� ،أو �أن يتفتق
هذا اجل�سد عن هذا النزيف كلّه� ،شهداء وجرحى وحجارة يبكي بع�ضها
بع�ض ًا و�شجر ًا يرهقه ،كما الب�شر واحلجر ،املوت ،في�صري يبا�س ًا متعب ًا بيبا�س.
تواجه الرواية احلرب على �سورية بعني كاتبة ميكن و�صفها ،بل هي
ال�سوري ،منذ كان
كذلك حق ًا ،باالبنة ال�شرعية للحدث ال�سوري ،بل للجرح
ّ
ثم حت ّول
ب�ضع �صخب هنا وهناك� ،صخب مدفوع الأجر� ،أو وعد بالأجرّ ،
�إىل دم متبوع بدم ،وخطف ،وقتل ،وتخريب ،وتدمري .كاتبة �شاءت �أن
تكون �سورية بحقّ ال �سورية بالهوية فح�سب ،فتدفع عن �سورية الأذى الذي
كان يحدق بها من غري مرجع :دول وممالك م�ستغرقة يف فواتها احل�ضاري،
وا�ستخبارات ممعنة يف �صناعة املوت ،و�أيديولوجيات طاعنة يف الظالمية
والتكفري وثقافة القتل ،و�إعالم مل ّوث بالزيف ،و� ّأي زيف!
لقد كنت �أ�شرت ،يف غري مقال وندوة وحوار� ،إىل �أنّ عدد ًا غري قليل من
ال�سوري� ،سوريون بالهوية
الأعمال الروائية التي كتبها �سوريون عن اجلرح
ّ
أع��م منه مبا كنت ا�صطلحت عليه بالعمى
فح�سب ،ات�سم يف الأغلب ال ّ
ال�سردي ال��ذي رّ
تكث حتى طغى على احلقيقة ،بل غ ّيبها ،و�أجهز عليها
ّ
من خالل ر�ؤيته للجرح كما يحلو ل�صاحب العمل �أن يتجلّى ال كما تقول
احلقيقة نف�سها ،ولطاملا رددت �أنّ مواجهة ذلك العمى تتطلّب �أعما ً
ال حتقق
�سمتني مع ًا :تظهري احلقيقة كما يليق بها ،والرافعة اجلمالية التي ترتقي
به ليكون ف ّن ًا كما هو حماولة ت�أريخ �أو توثيق.
رواية "�ست �ساعات" هي كذلك� ،أعني �أنها متكّنت من �أن تكون حماولة
أهم ما ميزها يف هذا املجال،
ت�أريخ �أو توثيق ومن �أن تكون فن ًا ب�آن ،ولعلّ � ّ
وال�سيما ما يعني ال�سمة الأوىل �أنها جاءت �شاهد ًا عد ً
ال�سوري
ال على اجلرح
ّ
لأنّها ،بل لأنّ مبدعتها على نحو �أدقّ  ،كتبت عن هذا اجلرح من داخله ،وعلى
نحو خمل�ص للحقيقة ،وبعينني مفتوحتني على الآخ��ر ،ال بعني واحدة
يطيب ل�صاحبها �أن يرى ما ي�شاء �أن يراه ،بل ما يكتفي بر�ؤيته ويتوهم �أنه
املحر�ض على القتل� ،أن يراه� ،ش�أن
يراه ،وربمّ ا ما ي�شاء له الآخر ،القاتل �أو
ّ
ما تواتر يف �أعمال روائية ُكتب معظمها حتت وط�أة الرغبة يف قول ما ال
يقوله الواقع� ،أو الرغبة يف تورمي ر�صيد هذا "الروائي" �أو ذاك من املال
الذي يدفعه �صنّاع املوت.
يف الرواية تختزل ملى توفيق عبا�س �سرية احلرب على �سورية عرب غري
حكاية عن غري �شهيد وجريح من رج��ال اجلي�ش العربي ال�سوري الذي
نحتفل بعيده هذه الأيام ،من خالل عيني �شخ�صية رئي�سية هي مرمي التي
تت�ضرج ب�سرية احلرب ،والتي ق�ضت �شهيدة �ش�أن َمن
تروي �سرية �أ�سرتها وهي
ّ
ممن "ع�شقوا الوطن
�سبقها من غري قليل من ال�سوريني �إىل جمد الأبدية ،و ّ
عر�شت روحها على جدران دم�شق
حدّ الثمالة ،وافتدوه بكل غال ،بعد �أن ّ
العتيقة يا�سمينة �سيبوح عطرها لكلّ زائر بق�صة وطن لن ميوت".
وبعد ،ومهما يكن من �أمر ما ميكن �أن ُيقال حول غري �ش�أن يف الرواية،
وطني
بح�س
فيكفي ملى ع ّبا�س �أنّها م�ضت من ال�شعر �إىل الرواية م��ز ّودة
ّ
ّ
جليل ،باملعنى الدقيق ملفردة اجلالل ،ويقني باذخ بانت�صار احلياة على املوت،
ووعي عال ب�أنّ ال�شهادة "قيمة القيم وذ ّمة الذمم".

عيد الجي�ش العربي ال�سوري
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عيد الجي�ش ..واقتحام قالع الم�ستحيل

• د� .صابر فلحوط
ي�أتي عيد اجلي�ش العربي ال�سوري هذه الأيام ،مت�ساوق ًا مع رفع الرايات على
ذرى االنت�صارات يف �شمال الوطن ،وجنوبه ،و�شرقه وغربه ،بعد حرب وطنية
عظمى خا�ضها اجلندي العربي ال�سوري البا�سل حام ًال �أو�سمة البطولة من
تراث الأمة العربية الأخلد ،والأجمد� ،أمة خالد ،وطارق ،و�صالح الدين،
و�سلطان با�شا الأطر�ش ،وجول جمال ،وجمال عبد النا�صر ،وحافظ الأ�سد.
كما ت�أتي ذكرى ـ الت�أ�سي�س ـ لهذا اجلي�ش حاملة �شهادة ميالده املمهورة
بدم الرجولة على �صخور مي�سلون وبطلها يو�سف العظمة ،امتداد ًا للثورة
ال�سورية الكربى التي كانت ارها�صاتها يف �سالح اجلهاد �ضد اال�ستعمار العثماين
الأبغ�ض والأظلم ،والأكرث تخلف ًا يف التاريخ ،تلك الثورة التي عمت مبكرماتها،
وت�ضحياتها �سواحل الوطن ،و�سهوله ،وبواديه ،وه�ضابه وجباله حتى كان
اجلالد الأغر يف ال�سابع ع�شر من ني�سان .1947
وقد كان جلي�شنا العروبي ،وقفات �ساطعات يف املعارك الوطنية والقومية،
والتي كثري ًا ما جتاوز فيها بع�ض احلكومات التي �شهدها الوطن ُبعيد اجلالد
وذلك خالل وقوفه اجل�سور يف وجه الأحالف التي كان عمادها بقايا اال�ستعمار
و�أزالم��ه الذين �أرادوا تكبيل البلد باملعاهدات املجرمة (حلف بغداد ـ فراغ
�أيزنهاور ـ م�شروع مار�شال ـ ف�ضائل ـ التابالين!) �إ�ضافة �إىل حماوالت متهيد
الأجواء للم�شروع ال�صهيوين الذي فر�ضه اال�ستعمار الأوروبي الأمريكي على
املنطقة بالتعاون مع الرجعية العربية ،من خالل اتفاق ـ �سايك�س بيكو ـ ووعد
بلفور ـ  1916ـ  ..1917وقد كان جي�شنا العربي �سباق ًا لتحويل �شعارات العروبة
والوحدة �إىل واق��ع تعي�شه اجلماهري يف ال�شارع واحلقل ،وامل�صنع ،واملدر�سة
واجلامعة غداة �أ�صبح هذا اجلي�ش هو �صخرة الأ�سا�س التي ُ�شيد عليها بناء
اجلمهورية العربية املتحدة بقيادة الزعيم اخلالد جمال عبد النا�صر ،حيث
حققت الأمة عرب الوحدة بني �سورية وم�صر �أعظم �إجنازاتها القومية يف القرن
الع�شرين ،ويوم انتك�ست الوحدة ب�ضربة االنف�صال الأ�سود القا�صمة ،انربى
اجلي�ش العربي ال�سوري ليمار�س دوره كنواة �صلبة ،وطليعة منا�ضلة لتفجري
ثورة الثامن من �آذار  1963يف حماولة لإع��ادة الوحدة بالتحالف مع القوى
الوطنية والقومية يف القطرين ال�سوري وامل�صري ..وقد حاولت ثورة �آذار التي
فجرها ،وقادها حزت البعث العربي اال�شرتاكي حتقيق �أي �شكل ممكن من �أ�شكال
الوحدة يف ذلك الزمان واملناخ ال�سائدين يف �أجواء ما بعد انهيار جدار الوحدة،
فكان احتاد اجلمهوريات العربية الذي خا�ض اجلندي العربي يف �سورية وم�صر
حرب ت�شرين التحريرية حتت لوائه ،تلك احلرب التي حققت من االنت�صارات
خالل �ساعات معدودة ،ما جعل م�صري �إ�سرائيل فوق �أر�ض فل�سطني مو�ضع �شك
كبري على م�ستوى جميع حمللي ال�سيا�سة يف العامل ..ويوم قام ال�سادات ،برهن
الأه��رام ،والنيل ،وتراث عبد النا�صر لإرادة وزير خارجية ـ هرني كي�سنجر ـ
و�أوقف احلرب على اجلهة امل�صرية يف عز انت�صارها ،وا�صل جي�شنا العقائدي
حرب اجلوالن ،وجبل ال�شيخ� ،أكرث من مئة يوم طافحة بالعزم واحلزم والدم
والبطوالت حتى جعلت وزير خارجية �أمريكا ي�سكن الطائرات ذهاب ًا و�إياب ًا بني
دم�شق ووا�شنطن م�ستجدي ًا �إيقاف حرب اجلوالن وجبل ال�شيخ .وهنا ي�شرفني
�أن �أذكر ،وقد �أ�سعفني القدر �أن �أكون قريب ًا من ـ امل�شهد ـ يوم و�صل كي�سنجر �إىل
دم�شق ،بكل املظاهر الإمرباطورية الأمريكية ـ لإطفاء نار اجلوالن ،حيث قدم
�أول لقاء مع القائد اخلالد الرئي�س حافظ الأ�سد هدية الرئي�س نيك�سون ،وهي
عبارة عن علبة فيها بع�ض احل�صيات من �صخور القمر وقد كان تعليق ـ القائد
اخلالد على الهدية�( :إنها هدية قيمة حتمل الكثري من الر�سائل والرموز� ،أ�شكر
الرئي�س نيك�سون على الهدية و�أرجو �أن تعلموا يف �أمريكا �أن ذرة واحدة من �صخور

• معني حمد العماطوري

اجلوالن والقد�س ت�ساوي ال�شم�س والقمر مع ًا بنظر ال�شعب العربي ال�سوري).
وهذا املوقف ذاته وما يحمل من الدالالت الوطنية رم�سه الرئي�س الدكتور ب�شار
الأ�سد الأمني القطري حلزب البعث العربي اال�شرتاكي غداة ا�ستقباله وزير
خارجية �أمريكا ـ كولن باول ـ بعد احتالل �أمريكا للعراق يوم متنى ـ باول ـ �أن
تتخل�ص �سورية من الف�صائل الفل�سطينية فكان اجلواب الذي ميثل غاية احلزم
وال�صالبة (�إنهم لن يغادروا �سورية �إ ّال �إىل فل�سطني حيث بيوتهم التي ما زالوا
يحملون مفاتيحها منذ �شردتهم ـ �إ�سرائيل ـ منها عام � .)1948أما اليوم ،ونحن
على مرمى رفة هدب� ،أو خفقة قلب من الن�صر النهائي الذي �أبدعه جي�شنا
بعد اقتحامه قالع امل�ستحيل وخلع �أنياب وحو�ش الإره��اب التكفريي الوهابي
الرجعي ،وبعدما �أجنز انت�صار ـ �أم املعارك ـ يف اجلنوب ،مقدمة لتحقيق الن�صر يف
�آخر املعارك يف ال�شمال� ،إدلب ،ف�إننا نتحدى التاريخ املن�صف للأحداث اجل�سام يف
العامل �أن يغفل �صور الت�ضحيات التي قدمها هذا اجلي�ش الأ�سطوري يف مواجهة
هذه احلرب الكونية التي �شنتها مئة وثالثون دولة ،بكل ما احتقنت به قلوبها
غل و�أحقاد �ضد �سورية العربية ح�ضار ًة وتراث ًا وتراب ًا وتاريخ ًا.
من ٍ
وقد واجه هذا اجلي�ش مدعوم ًا ب�شعب ،ال �أكرم وال �أعظم ،وقيادة متثل كل
معاين الكرامة والعبقرية ،والر�ؤية الثابتة و�سداد الر�أي ،وج�سارة الأع�صاب
املفوترة� ،أخطر �سرطان جمتمعي �شهده العامل ممث ًال ب��الإره��اب التكفريي
الوهابي املدعم ب�آالف الف�ضائيت وماليني ال�صحف وو�سائل االت�صال املده�شة يف
�سرعتها بنقل اخلرب وقدرتها على الفربكة و�سرطنة العقول.
واليوم ،ونحن نحتفل ،ونحتفي بعيد قواتنا امل�سلحة ،ونرتحم على �أرواح
�شهدائه التي تطل علينا من رفرف اخللود ،ال بد �أن من�سح دموع الكربياء عن
�أجفان �أ�سر �شهداء هذا اجلي�ش ،و�أن نقا�سمهم رغيف الهم والقلق واحلزن اجلليل
لأنهم مبا حملوا ،ويتحملون ميثلون الأمانة الأغلى يف �أعناق �أبناء الوطن جميع ًا.
فتحية الإجالل والعرفان جلي�شنا الذي خلع �أنياب الإرهاب نيابة عن العامل،
وغري التوازن العاملي والإقليمي ومنع معامل جديدة خلريطة امل�ستقبل عنوانها
الكرامة واملهابة واالح�ترام ملن جعلوا امل�ستحيل ممكن ًا يف احل��رب الوطنية
العظمى يف �سورية التي �أبدعت تاريخ ًا جديد ًا لل�شعوب يف �إ�صرارها على حرية
قرارها ،وا�ستقالل �إرادتها رغم �أنف ال�صهيونية العاملية والإمربيالية اجلديدة
والرجعية املرتهنة لأعداء الأمة..
والبد ،ونحن نبارك عيد جي�شنا العروبي الفداء ،والعطاء� ،أن ن�ستذكر قول
جدنا ـ املتنبي ـ خماطب ًا ـ �سيف الدولة احلمداين ـ بطل العروبة بني بقايا �سيوف
املجد التليد ـ وك�أنه كان يقر�أ طالع امل�ستقبل حول ال�صلة بني القائد العربي
واجه ـ الروم ـ قبل �ألف عام وقائد اجلي�ش العربي ال�سوري الذي �أجهز على
الإرهاب التكفريي الوهابي عرب احلرب الكونية على �سورية العربية:
ري �أنك ُ
اجلي�ش ُ
ُ
جي�شهُ
جي�ش َك غ َ
يف قل ِب ِه وعي ِن ِه ،و�شما ِل ِه
يا من ُيريدُ رج َالهُ حليا ِت ِه
ـ هذا ـ ُيريد حيا َته لرجا ِل ِه
�أو ت�س�ألون بعد عن �سر االنت�صار يف احلرب الوطنية العظمى يف معادلة ال�شعب
والقائد واجلي�ش.

انت�صار الجي�ش..

�س�ؤال يطرحه العديد من املهتمني بال�ش�أن العام االجتماعي وال�سيا�سي ،ملاذا
كلما حقق اجلي�ش ال�سوري تقدم ًا يف مكان ما ،يقوم العدوان الإ�سرائيلي �ضرب
بع�ض املقرات الع�سكرية وخا�صة املتواجد بها احللفاء من �إيرانيني ورو�س؟...
�س�ؤال يعتربه بع�ض �سخيف ًا ،لنه من البديهي ذلكن لأن ا�سرائيل معايدة وهي
ال تريد الن�صر ل�سورية ول�شعبها ،بل تريد تدمري كل �شيء بها ينب�ض باحلياة كي
تبقى م�سيطرة على املنطقة ومهيمنة على القرار ال�سيا�سي والوجودي لكيانها
الزائف.
والأهم يتكالب بع�ض قادة العرب امل�ستعربني لعقد اجتماعات مع ال�صهاينة
بغية الرتهيب ال�شعب العربي وايهامه �أنه �ضعيف �أمام قوة ال�صهيوامريكية.
لكن الأمر �أراه من زاوية �ضيقة خمتلف قلي ًال� ،إن ا�سرائيل تعمل ذلك غاية يف
نف�سها اخلبيثة �أن تثبت ل�شعبها �أمور عدة منها:
�أو ًال� :أنها قوية وهي تعلم بقرارة نف�سها �أنها باتت ه�شة �أمام �صمود ال�شعب
ال�سوري وقوة جي�شه البا�سل.
ثاني ًا :ي�أتي عدوانها ال�سافر ر�سائل للمجتمع ،ان جمل�س االمن واالمم املتحدة

ال ترقى ان تكون ناظمة للقوانني الدولية العاملية وباتت بحاجة لتغري جذري،
و�أن هناك قوة عاملية باتت على قائمة الدول دائمة الع�ضوية ك�إيران مث ًال ،
والبد من خروج دول تدعي انها قوة وهي قائمة على الف�ساد والر�شاوي وهي
فرن�سا.
ثالث ًا :العدوان االخري على مطار التيفور حتاول ا�سرائيل ب�شتى الو�سائل
اخلبيثة املتاحة لديها خلق مواجهة ع�سكرية مع دول احللفاء وفر�ضها على
امريكا ومن يدعهما على الأرا�ضي ال�سورية ،كي تكون فاتورتها وافية.
رابع ًا :حماولة ك�سر معنويات ال�شعب واجلي�ش بانت�صاره على الإرهابيني يف
درعا كما حققه يف الغوطة وغريها من املناطق...
خام�س ًا :انت�صار اجلي�ش على الإرهابيني يف درعا بهذه ال�سرعة والتي كانت
تعد مركز العمليات وهم يعملون على �شحن الهمم عرب الت�ضليل الإعالمي لديهم
وقنواتهم التابعة لهم مبعركة اجلنوب وانعكا�سها داخلي ًا وخارجي ًا ،وللآ�سف
الناطقة بالعربية ،وما حتقق من دحر الإرهاب ودخول اجلي�ش بهذه ال�سرعة
�شكل �صفعة على وجوه الكيان اال�سرائيلي
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الأول من �آب ..

• د .ا�سكندر لوقـا

قبل �أيام من اليوم ،احتفل �شعبنا
ب��ذك��رى ب���دء اجل��ن�رال غواييه
زحفه باجتاه دم�شق ا�ستجابة
لأوام������ر ق��ائ��د ج��ي�����ش ال�����ش��رق
اجل�نرال غ��ورو  .وكانت معركة
مي�سلون التاريخية ب�ين �أب��ن��اء
�شعبنا وال��ق��وات ال��غ��ازي��ة ،والتي
ا�ست�شهد خاللها وزير احلربية يو�سف
العظمة .
ل��ق��د ���س��ط��ر ���ش��ع��ب��ن��ا يف ال���راب���ع
والع�شرين من �شهر متوز عام 1920
� ،أ�سطورة فداء يخلدها التاريخ على
مدى �سنوات التاريخ  .وهو اليوم  ،يف
ذكرى عيد جي�ش الوطن ،يعيد �أبنا�ؤه
تاريخا �ستفخر به �أجيالنا التالية
لأنه كان يف م�ستوى التحدي ،كما كان
من قبل .
يف ي��وم اجلي�ش  ،ي�ستذكر �أحدنا
تفا�صيل احل���رب ال��ت��ي �شنت على
�سورية منذ العام  1911بتحالف
 57دول��ة � ،أرادت �أن تقهر �إرادة
ال�صمود ل��دى �أب��ن��ائ��ه��ا  ،ا�ستجابة
لإرادة �أع��دائ��ه��ا متنا�سية ت��اري��خ
جي�شنا العتيد ال���ذي ق��دم ويقدم
ال��ي��وم ال��ت�����ض��ح��ي��ات ال��ك��ب�يرة التي
تن�سجم �أهدافه مع �أهداف وتطلعات
ال�شعب املقاوم � ،شعب مي�سلون عام
 1920و�شعب ني�سان ع��ام 1946
و�شعب  6ت�شرين الأول عام 1973
 ،وثمة �أيام ال تعد �سطر فيها جي�شنا
البا�سل �سطورا من �أ�ساطري ال ميكن
�أن تفقد �ألقها يف ذاكرة �أبناء جيلنا
والأجيال الآتية  .ويف ذاكرة �أبناء
اجليل اليوم  ،كما نعلم  ،العديد من
�صور البطوالت التي �سطرتها قواتنا
امل�سلحة  ،يف مواقع عديدة من �أر�ض
���س��وري��ة  ،بينها ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال
معارك الغوطة واجلنوب  ،و�أي�ضا يف
�أماكن �أخرى �أراد الأعداء من خاللها
خرق جبهتنا الوطنية ولكنهم ف�شلوا
وذل��ك بف�ضل �صمود �أب��ن��اء ال�شعب
مدنيني وع�سكريني  ،ي�ستلهمون من
قائد ال��وط��ن عزمية الت�ضحية من
�أج��ل حا�ضر وم�ستقبل الوطن بعد
�أن تخطى منعطفات اخلطر وقارب
الن�صر النهائي على العدوان .
ويف ي��وم اجلي�ش ال ين�سى �شعبنا
ت�ضامن �أ�صدقائه معه ،يف مواجهة
ال��ع��دوان على بلده  ،م��رورا باحتاد
رو�سيا واي���ران و�أب��ط��ال ح��زب اهلل،
وال ين�سى  ،يف الوقت نف�سه  ،مواقف
ال�شرفاء م��ن �أب��ن��اء ال��وط��ن الذين
�صمدوا �أم��ام العدوان يف �أوج �سعيه
لك�سر �إرادتهم با�ستخدام كل �أن��واع
القهر  ،م��ن تعذيب �إىل �سبي �إىل
قتل �إىل تهجري ق�سري �إىل انتهاك
للأعرا�ض والقائمة تطول .
ي��وم اجلي�ش العربي ال�سوري هو
ي��وم �أغ��ر يف تاريخ �سورية املعا�صر
مثلما ك��ان دائ��م��ا على ه��ذا النحو
من �أج��ل بقاء ر�ؤو����س �أب��ن��اء �شعبنا
مرفوعة وال �أم��ل لأع��دائ��ه بجعلها
على غري هذا الوجه .
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قمة هل�سنكي وتداعياتها!

• مالك �صقور

دفاع عن الأدب
ــ  9ــ

•د.علي دياب

ما �أن انتهى الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتني،
والأم�يرك��ي دونالد ترامب من لقائهما ،و�أنظار
العامل ترتقب ما �سي�سفر عنه هذا اللقاء ،الذي
ا�ستمر لفرتة تلفت االنتباه ،ومن ثم كان امل�ؤمتر
ال�صحفي للرئي�سني لإع�لان نتائج ه��ذا اللقاء
التي مل تكن بحجمه ،وبد�أ الباحثون واملحللون
ال�سيا�سيون بتناول هذا اللقاء وم�ؤمتره ال�صحفي
بالتحليل واخللو�ص �إىل توقعات ما �سيرتتب
عليه� ،إذ بدا الرئي�س بوتني متما�سك ًا واثق ًا من
نف�سه ومن ثوابته يف التعامل مع خ�صمه� ،إال �أنه
كان �سل�س ًا مبدي ًا الليونة والدبلوما�سية الناعمة،
وك�أن التفاو�ض مع �صديق ولي�س خ�صم ًا ،ولكنه يف
النتيجة حقق ما كان ي�صبو �إليه ،وبالتايل �أخذ ما
يريده من نظريه مبرونة ،وبعيد ًا عن �سيا�سة هز
الع�صا وما �شابهها!! وبدا الرئي�س ترامب مقابل
بوتني وك�أنه ٌ
غ�ض ،ال ميتلك جتربة مفاو�ضه،
وهنا نقول :الرجل �أ�سري جتربته ،فبوتني مل يغري
موقعه من االتفاق النووي الإي���راين ،وال�شيء
نف�سه بالن�سبة �إىل الأزمة يف �سورية ،واعرتاف
ترامب بالدور املهم لرو�سيا يف �سورية ،والتن�سيق
مع احلكومة ال�سورية يف مكافحة الإرهاب ودحره
و�إنهائه وتطهري الأر���ض العربية ال�سورية منه،
وب�سط �سيادة الدولة على كامل ترابها ،وميكننا
القول� :إن �أداء الرئي�س الأمريكي كان متوا�ضع ًا
بل وخمج ًال يف هذه القمة ،وال�سيما لدى تراجعه
بر�أ فيها رو�سيا من التدخل
عن ت�صريحاته التي ّ
يف االنتخابات الرئا�سية لعام �ألفني و�ستة ع�شر،
معد ًال �أق��وال��ه« :ويف �أن��ه ال ي��رى �سبب ًا لتدخل
رو�سيا يف االنتخابات الرئا�سية» وا�ستطاع الرئي�س
بوتني بذكائه وجتربته املرتاكمة والغنية� ،أن
ينتزع اع�تراف ترامب با�ستعادة رو�سيا ل�شبه
جزيرة القرم ،و�صحة دعمها حللفائها يف �شرق
�أوكرانيا ،كما �أن ترامب مل يتحدث عن ال��دور
الإيراين يف �سورية ،و�إمنا ركز على عدم ا�ستفادة
طهران من هزمية داع�ش يف �سورية والعراق ،فهذا
الأداء �أثار غ�ضب امل�ؤ�س�سات الأمريكية ،وتعر�ض
لهجوم مل ي�سبق �أن تعر�ض له رئي�س �أمريكي من
قبل ال�صحفيني وامل�شرعني الأمريكيني ،وبع�ضهم
اتهمه بال�ضعف واخليانة والتهور ،وبتقديرنا �أن
هذا املوقف املرتبك للرئي�س ترامب يعود �إىل
�أكرث من �سبب ويوعز بع�ض املحلّلني ال�سيا�سيني �أنه
يعاين من عقدة ت�سيطر عليه� ،أال وهي الرئي�س
�أوباما ،فيلج�أ �إىل �سيا�سات تعد نقي�ض ًا لنهج �سلفه،
ويف مقدمة ه��ذه ال�سيا�سات حت�سني العالقات
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مع رو�سيا ،وجعل اململكة العربية ال�سعودية يف
�أول اهتماماته ،وكانت املحطة الأوىل لزياراته
وجه �إليها انتقادات
اخلارجية ،مع العلم �أن �أوباما ّ
قا�سية ،ويف الوقت نف�سه يظهر ترامب عداءه لكل
ما هو م�سلم ،مع �أن ال�سعودية تدّ عي متثيل امل�سلمني
كافة ،ب�سبب وجود الأماكن الإ�سالمية املقد�سة
على �أر�ضها ومليكها خادم احلرمني ال�شريفني؟؟،
كما �أن ت��رام��ب عمل على توتري ال��ع�لاق��ات مع
االحت��اد الأوروب���ي احلليف التقليدي للواليات
املتحدة الأمريكية ،ومما زاد يف هذا التوتر �إلغا�ؤه
االتفاق النووي الإيراين ،بالإ�ضافة �إىل العالقة
غري الطبيعية مع الكيان ال�صهيوين ،والتي متثلت
يف نقل ال�سفارة الأم�يرك��ي��ة م��ن ت��ل �أب��ي��ب �إىل
القد�س املحتلة ،وعالقته احلميمية مع نتنياهو
رئي�س وزراء دولة االحتالل ،والأخذ ب�آرائه كافة
دون مناق�شة ،وخا�صة احل�صار اخلانق �ضد �إيران
والتهديد ب�شن حرب �ضدها ،وهذا ما نلحظه من
خ�لال ال��زي��ارة املفاجئة ذات الطابع ال�سيا�سي
والع�سكري التي قام بها كل من �سريغي الفروف
وزي��ر خارجية رو�سيا امل��وح��دة ورئي�س هيئة
�أركانها امل�سلحة اجل�نرال فالريي جريا �سيموف
�إىل الأر�ض املحتلة ،ولقاء بنيامني نتنياهو رئي�س
وزراء الكيان ال�صهيوين ،ون�ستنبط من ذلك �أن
الأ���ص��دق��اء ال��رو���س رمب��ا يتخوفون من حماقة
ترامب وتهور نتنياهو من القيام باعتداء �أو
بحرب �ضد اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية على
الأر�ض ال�سورية ،وك�أن ترامب ونتنياهو يريدان
تكرار �سيناريو بو�ش االبن عندما غامر ب�سيا�سته
الرعناء واحتل �أفغان�ستان والعراق ،بعد �أحداث
�أيلول املفتعلة ،والتي �أثبتت الأحداث �أنها كانت
مغامرة فا�شلة وخ�سرت فيها الواليات املتحدة
�أكرث مما ربحت؟ فكيف الآن والو�ضع الإي��راين
لي�س كما ك��ان الو�ضع العراقي يف عهد �صدام
ح�سني!! ولن تكون احلرب �ضد �إيران نزهة لدى
الأمريكيني ولن ي�ستطيعوا االعتماد على عمالئهم
الإيرانيني كما اعتمدوا على العمالء العراقيني،
الذين دخلوا العراق على الدبابات الأمريكية،
و�إذا ما فكر ترامب بحرب �ضد �إي��ران ،ف�ستكون
حرب ًا مزلزلة ولن ينجو منها حليفه الأ�سا�س،
الكيان ال�صهيوين ،ورمبا نهايته كما يتنب�أ العديد
من املحللني الغربيني �أنف�سهم ،وبالتايل فالرابح يف
القمة الفلندية هو الرئي�س بوتني ولي�س ترامب
الذي ا�ستقبل موجة غـــا�ضـبة من االحتجاجات
يف الـبلد الذي يــر�أ�سه ومبا فيها حزبه اجلمهوري.

وبعد �أن يتحدث جورج ديهامل عن الكتاب وعن القراءة ،وعن حرية االختيار،
وعن املو�سيقى ينتقل للحديث عن ال�سينما ،وقلي ًال عن امل�سرح ،وعن الإذاعة،
ويذكر �أن��ه كان ي��زور م ّ��رة �أح��د امل�صانع التعدين ب�أق�صى �شمال فرن�سا ،و�إذا
باملهند�س الذي كان يقودين يف امل�صنع يلتفت يف �أثناء الطريق �إىل رجل على
�أب��واب ال�شيخوخة من ر�ؤو�ساء العمال ويقول له يف نغمة و ّدية «هه! الراديو
كوي�س» ف�أجاب ال�شيخ «�آه ،نعم ،يا ح�ضرة املهند�س ،مبجرد عودتي يف ال�ساعة
ال�ساد�سة �أُدير الزر فيم�شي الراديو حتى ال�ساعة احلادية ع�شرة» ثم هممنا
بال�سري و�إذا باملهند�س يعود �إىل ال�س�ؤال« :قل يل ماذا كنت تفعل من قبل ظهور
الراديو� ،أو قبل �أن يكون عندك راديو» فط�أط�أ الرجل ر�أ�سه وبدت عليه احلرية،
و�أخري ًا متتم باجلواب« :قبل الراديو ..قبل الراديو واهلل ال �أعرف».
ويعلق جورج ديهامل قائ ًال« :ولهذا احلوار املتناهي يف الب�ساطة �أهمية كبرية،
فهو يدلّ على �أن الراديو قد حلّ عند كثري من النا�س حمل احلياة الداخلية ،ومن
ثم كانت م�شكلة ال�ساعة :هل ندخل اخللط يف تلك احلياة �أم ندخل النظام».
وه��ذا ���س���ؤال يطرح دائ��م�� ًا ،قبل الإذاع���ة ،وقبل امل�سرح ،وقبل التلفزيون
وامل�سل�سالت ،م��اذا كنتم تفعلون؟ وي�أتي اجل���واب :كانت ال�سهرات العامرة،
وحكايات اجل��دّ ة ،وك��ان احلكواتي ،وك��ان املقهى وك��ان ،وك��ان ال��خ ،وه��ذا �س�ؤال
يطرح ،ماذا كنتم تفعلون قبل الهاتف ،الآن قبل اجلوال ..هذا منطق التطور ،هو
الذي يعمل عمله ،ويفعل فعله ،ولكن جورج ديهامل ،يف هذا كله يدافع عن الأدب،
ومن ثم يتحدث جورج ديهامل عن ال�سينما ،ويطرح ال�س�ؤال التايل :هل �صحيح
ما يقال يف كتب املدار�س من �أن الذوق احلي هو الذي دفع كبار الرتاجيديا عندنا
�إىل حر�صهم الدائم على �أن يجنبونا مناظر �إراقة الدماء؟
واحلقيقة هنا� ،أن ه�ؤالء الفنانني البارعني كانوا يعملون على �أنه لي�س �أقدر
من الكالم على �إث��ارة الأفعال ،والرتاجيديا على العك�س من ال�سينما ،ال تكاد
جتعلنا نرى �شيئ ًا ،فبمجرد �أن ت�سرع الأحداث وتتهي�أ امل�أ�ساة للحدوث ـ فمث ًال:
نرى ر�سو ًال �أو �أمني �أ�سرار �أو �شخ�ص ًا ممن ح�ضروا امل�أ�ساة �أو ا�شرتكوا فيها ،يدخل
وقد ذهب بلبه ما ر�أى �أو علم ،ثم تنفرج �شفتاه ،ويبد�أ بالق�ص:
لقد كان على عربة.
بهذا ي�ضرب ديهامل مثا ًال عن م�شهد �شهري يف م�سرحية (فيدرا) لرا�سني .وكما
هو معروف� ،أن (ف��درا) كانت حتب ابن زوجها (هيبوليت) حب ًا �أثيم ًا .ولكنها
مل تبح له بهذا احلب �إال عندما �سارت الإ�شاعات ب�أن زوجها (تيزيه) �أي ،والد
هيبوليت قد مات يف رحلة ما كان يقوم بها ،ورف�ض هيبوليت �أن ي�ستمع لهذا احلب
ملا فيه من �إثم ،ولأنه كان يحب �أر�سيه �إحدى �أمريات �أثينا ،وعندما عاد تيزيه
ندمت فيدرا عندئذ ندم ًا ُمراً ،واجتمع الندم �إىل جرح الكربياء ،عندما رف�ض
هيبوليت حبها ،وكان خمل�ص ًا يف حبه لأر�سيه ،فتوارت عن الأنظار ..لكن مربيتها
�أينون اتهمت هيبوليت لدى �أبيه ب�أنه قد جر�ؤ �أن يتطلع �إىل امللكة (فدرا)،
فهاجت ثائرة تيزيه ،وا�ستنزل على ولده لعنه (نبتون) �إله البحر ،وفيما كان
هيبوليت ي�سري بعربته �إىل �شاطئ البحر ،ظهر له �إله البحر ،وجعل اخليل �أن
جتفل ،ف�أفلت من يد هيبوليت زمامها و�أخذت اخليل تعدو بجنون حتى متزقت
�أو�صال ال�شاب.
وهنا يح�صل امل�شهد الذي ي�شري �إليه ديهامل ،فقد جاء تريامني �صديق هيبوليت
يق�ص على تيزيه نب�أ امل�أ�ساة ،وما �أن علمت فيدرا مبا كان حتى تناولت ال�سم،
واعرتفت بغدرها وماتت على امل�سرح..
وهكذا ،يق�صد جورج ديهال من حديثه هذا� ،أن را�سني مل يعر�ض على اجلمهور
منظر موت هيبوليت ،بل جاء على ل�سان الر�سول .وه��ذا ،يف ر�أي ديهامل �أن
الو�صف �أبلغ ت�أثري ًا من امل�شاهدة.
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الجي�ش العربي ال�سوري
مدر�سة في الوطنية واالنتماء

• نبيل فوزات نوفل
يف ذكرى ت�أ�سي�س جي�شنا العربي
ال�����س��وري تت�سابق احل���روف لتحكي
م�لاح��م �إجن����از عظيم ه��و الأن�����ص��ع
يف ت��اري��خ �أمتنا العربية يف القرن
الع�شرين ،تبحث عن مفردات تر�سم
مالحم امللحمة  ،فيتعطر ثوب الوطن
ب�أريج الكربياء ،فتزهر الأر�ض ورود ًا
من يا�سمني و�أقحوان وعنفوان من كربياء
وتعب.
و�شموخ ًا و�صروح ًا با�سقات من كدٍ
ٍ
ومن وهج الت�ضحيات اجل�سام ومن عظمة
دم��اء ال�شهداء التي �صنعت االنت�صارات
��ف
كتب ال��ت��اري��خ �أ���س��ف��ار احل�����ض��ارة ب���أك ٍ
اخ�ترق��ت ج���دار ال�صمت �إىل ال�شم�س
تخط روح احلياة يف ال�صخر واحلجارة،
فينبت من بني مفا�صلها نرج�س وبيل�سان..
ه��ذا اجلي�ش ال���ذي ك��ان منذ ن�ش�أته
قلعة العروبة واملدافع عن حقوق الأمة
،و�سيفها الذي ي�ضرب �أعداءها ،وتاريخه
امل�شرف يدل على بطوالته ،فهو من �أوائل
الذين ت�صدوا للعدو الفرن�سي الذي احتل
�سورية يف ع�شرينيات ال��ق��رن املا�ضي،
فكانت معركة مي�سلون التي قادها وزير
ال��دف��اع ال�����س��وري �آن����ذاك ق��ائ��د اجلي�ش
العربي ال�سوري يو�سف العظمة منارة
لكل ال�شرفاء واملقاومني العرب وللأجيال
العربية ت�ستلهم منها درو���س الت�ضحية
وال��ف��داء وال�شجاعة ،وال���ذي ا�ست�شهد
على �أثرها وهو يعلم الفرق بني القوتني
الفرن�سية الغازية وال�سورية املقاومة،
لكنه كي ال يقال �أن العدو دخل دم�شق من
دون مقاومة فخط يف �سفر التاريخ �أكرب
قيمة �أخالقية وطنية ما زال جي�شنا
متم�سك ًا بها  .وي�شهد تاريخ ال�صراع العربي
ال�صهيوين �أن جي�شنا العربي ال�سوري كان
ال�سباق للت�صدي للعدو ،ودافع وا�ست�شهد
�أب��ن��ا�ؤه على ت��راب الأرا���ض��ي العربية
،وخ��ا���ص��ة يف فل�سطني ول��ب��ن��ان وال���دول
ال��ع��رب��ي��ة الأخ�����رى ح��ت��ى �أط��ل��ق عليه
جي�ش العروبة ،وح��ام��ي ك��رام��ة الأم��ة
فلقد خا�ض جنوده حرب الإنقاذ يف عام
1948م  ،وت�صدى بع�ض �أفراده للعدوان
ع��ل��ى م�صر يف ع���ام 1956م و�أب��رزه��م
البطل ال�شهيد جول جمال الذي �أحلق
بالقوات الغازية �ضربة موجعة .
ومنذ عام  1970م ومع قيادة القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد الذي بنى جي�ش ًا
عقائدي ًا ق��وي�� ًا يف ال��ع��دة وال��ع��ت��اد ،ويف
العقيدة �أخذ جي�شن ًا دور املدافع واحلامي
للحقوق العربية  ،فخا�ض حرب ت�شرين
التحريرية يف ال�ساد�س من ت�شرين الأول
عام 1973م التي �أحلقت الهزمية بالعدو
ال�صهيوين ،و�أثبتت قدرة الإن�سان العربي
على امتالك وا�ستخدام �أحدث الأ�سلحة،
و�أعادت الثقة بالنف�س  ،و�أكدت �أن �إن�ساننا
العربي �إذا ما توفرت له القيادة الوطنية
والقادرة ي�ستطيع �صنع املعجزات .
ل��ق��د غ��ي�رت ه����ذه احل����رب مفاهيم
ال�صراع و�أعادت االعتبار للأمة العربية
على ال�صعيد ال���دويل ،و�أث��ب��ت��ت �أهمية
الت�ضامن العربي و�أك���دت على قومية
املعركة  ،و�أ�س�ست ملدر�سة املقاومة يف
ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي.
وعندما حاول العدو اجتياح لبنان عام

1982م ت�صدى اجلي�ش العربي ال�سوري
للغزو ،وقاتل وقدم �آالف ال�شهداء دفاع ًا
عن وح��دة لبنان وعروبته ،بينما كان
الكثري م��ن ال��ع��رب يغم�ض عينيه عما
يجري ،بل (البع�ض) يت�آمر على املقاومة
الفل�سطينية وال�شعب ال��ل��ب��ن��اين ،ويف
كل االع��ت��داءات على لبنان كان جي�شنا
العربي ال�سوري مدافعا قوي ًا عن لبنان ،
ولقد �ساهم بدعم املقاومة اللبنانية حتى
ك��ان التحرير يف ع��ام 2000م وحمى
لبنان من كل م�شاريع االبتالع والتق�سيم.
ويف ال��ع��دوان ال�صهيوين الأمريكي
الغربي على املقاومة يف لبنان يف متوز
2006م ت�صدى للعدوان من خالل الدعم
للمقاومة يف املجاالت املختلفة ،والتي
ك�شف عنها قائد املقاومة �سماحة ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل م�ؤخراً ،من �أن ال�صواريخ
ه��ي �صناعة اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�سوري
هذه ال�صواريخ التي �أرعبت هذا الكيان
الإره��اب��ي ،وكذلك ت�صدى للعدوان على
غ��زة �إىل جانب �أب��ن��اء �شعبنا العربي
ال�سوري البطل عام .2009
ه��ذا ج��زء ب�سيط مما قدمه اجلي�ش
ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ل�ل�أخ��وة ال��ع��رب وال
نن�سى دوره يف حماية و���ص��ون �سيادة
���س��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة وال������دور ال��ب��ط��ويل
والوطني والإن�ساين والأخ�لاق��ي الذي
يقوم به اليوم يف �إحباط امل�ؤامرة على
���س��وري��ة  ،وال��ت��ي ت�ستهدف ا�ستقاللها
و�سيادتها وع��زت��ه��ا وموقفها الوطني
والقومي،فلقد ق��دم �أف��راد ه��ذا اجلي�ش
�ضباط ًا و�صف �ضباط و�أف��راد �أروع �آيات
البطولة والفداء يف ال�شجاعة والفداء
والت�ضحية ف��ك��ان �ضباطه يف مقدمة
جنودهم يت�سابقون لل�شهادة ،ف�صنعوا
�أعظم االنت�صارات وحطموا �أعتى القوى
اال�ستعمارية ،وواجهوا �أكرث من مئة دولة
.
لقد �سجل جي�شنا العربي ال�سوري يف
مواجهة احل��رب العدوانية الإرهابية
على �سورية منذ مطلع ال��ع��ام 2011م
مالحم من البطولة والرباعة يف �إدارة
ف��ن��ون ال��ق��ت��ال م��ا �أذه����ل ال��ع��امل وق���ادة
القوى العظمى  ،حيث �أبرز قدرة فائقة
على ا�ستخدام التقانات وفنون احلرب
احلديثة ،والأعظم من كل ذلك التفاين
يف الت�ضحية والفداء ،والت�سابق لل�شهادة
التي ل��ن ميتلكها �إال امل���ؤم��ن��ون بوطنهم
وبق�ضاياهم العادلة  .لقد كانت هذه
احل��رب بالن�سبة لل�سوريني ا�ستكما ً
ال
لثورات اال�ستقالل التي �صنعها �أجدادنا

العظماء يف ال��وط��ن العربي ع��ام��ة ويف
�سورية خا�صة ال��ذي��ن �أ�س�سوا مدر�سة
املقاومة العربية و�سلمونا وطن ًا حمرر ًا
من دن�س املحتل مع وثيقة الأمانة التي
جوهرها احلفاظ على وحدتنا الوطنية
التي هي �سر قوتنا ،وال�سالح الأم�ضى يف
مقارعة املحتلني والطامعني يف كل زمان
وم��ك��ان ،وه���ذا م��ا ���س��ارت عليه �أجيالنا
يف �سورية العروبة التي قادتها ث��ورة
البعث ال��ع��رب��ي اال���ش�تراك��ي ال��ت��ي بنت
جي�ش ًا عقائدي ًا جوهر عقيدته احلفاظ
على �سيادة وا�ستقالل الوطن ،ووحدته
والت�شبث بالعروبة والق�ضايا الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة ف�أ�ضحى م��در���س��ة للوطنية
وال��ق��وم��ي��ة واالن��ت��م��اء الوطني ،جي�ش
ال�شعب ال���ذي �أحت�ضنه ،و�أ���ص��ب��ح �أمله
وم�صدر �أمانه .
لقد �أثبت بوا�سل جي�شنا العظيم،بقيادة
ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد �أنهم �شرفنا
وكرامتنا التي �ستبقى �شاخمة ولن ينال
منها كيد وت�آمر املت�آمرين حتت �أي برقع
و لون ظهروا ،لأن �أبناء قواتنا امل�سلحة
تربوا على ال�شرف والكرامة والوطنية
وع�شق الأر�ض ،وتعلموا وعلموا الآخرين
�أن احلياة بال كرامة غري جديرة ب�أن
ت��ع��ا���ش ،وه���م ق��ط��ع��وا و�سيقطعون كل
احلبال التي لعب ويلعب عليها الأع��داء
يف الداخل واخلارج ،و�أنهم �أبناء ال�شهادة
قيمة القيم وذم��ة ال��ذمم ول��ن ت�ستطيع
�أي ق��وة �أن تهزم جي�ش ًا تعاهد �أف��راده
وقيادته و�شعبه ،و�أق�سموا على حماية
الأر�ض وال�شرف والعر�ض التي هي �أمانة
يف �أع��ن��اق��ه��م وجي�شنا ك�شعبنا ال يعق
الأمانة .
على �أي ح����ال�،إن ال�شعب واجلي�ش
ال����ذي ���ص��ن��ع ن�����ص��ر ت�����ش��ري��ن ه���و نف�سه
اليوم ال��ذي ينت�صر على ق��وى العدوان
وي�سقط امل�ؤامرة التي ت�شنها عليه القوى
اال�ستعمارية و�أدواتها القذرة  ،و�سيعود
احل��ق لأ�صحابه ط��ال الزمن �أم ق�صر .
و�ستظل مرابعنا جمدولة بخيوط �شم�س
الربيع و�أكاليل الغار ،مهما كرثت ال�صعاب،
لأننا منلك احلق ال�ساطع وال�شعب الوا�سع،
وقائد ًا م�صمم ًا على بلوغ املجد بعزمية
وث��ب��ات ،وج��م��اه�ير �شعبنا �ستكون كما
كانت دوم�� ًا �سياج ًا لهذا الوطن وقائده
،وح��ا���ض��ن��ة جلي�شها م��ن �أج����ل حتقيق
�أهدافها ،و�صون �سيادتها وكرامتها.

وطن تحر�سه الدماء
• نذير جعفر
...و� ُّأي رهان خا�سر كان؟ و�أي مراهنني والغني يف العماء
والأح���ق���اد ك��ان��وا؟ ل��ق��د ز ّي��ن��ت ل��ه��م عقولهم املري�ضة،
وخم ّيلتهم ال�شوهاء �أن اجلي�ش العربي ال�سوري �سرعان
ما �سيتفكك وتنخر يف �صفوفه ريح الكراهية وامل�صالح
ال�ضيقة ،ول��ن يقوى على مواجهة ت�آمرهم ال��دويل يف
متزيقه و�إ�ضعافه ثم عزله عن املعركة �ضد قوى الظالم
والتكفري واخليانة التي �أع��دّ وا لها ما ا�ستطاعوا من مال
و�سالح ومرتزقة ،بل ودول وممالك مل تتوقف حلظة واحدة
عن دعمهم على امل�ستويات كافة :الع�سكرية واللوج�ستية
والإعالمية .ولكن خاب رجا�ؤهم و�أ�سقط يف يدهم ،فاجلي�ش
الذي طالبوه بالعودة �إىل الثكنات وعدم التدخل فيما يحدث
من قتل وتفجريات واغتياالت واع��ت��داءات على الأم�لاك
العامة واخلا�صة مل ي�ص ِغ لرتّهاتهم و�أوهامهم ،مدركا بقيادته
احلكيمة �أن ما يحدث لي�س حراكا �شعبيا بريئا ،وال ربيعا
ُم ّ
ب�شرا باخلري العميم� ،إمنا حماولة لتقوي�ض الدولة و�أركانها
و�إ�شاعة الفو�ضى العارمة التي ُتف�ضي �إىل الق�ضاء على الهوية
الوطنية ال�سورية ،وحتويل �سورية �أر�ضا و�شعبا �إىل كانتونات
�إثنية ومذهبية و�صوال �إىل نزع قرارها ال�سيادي ،و�إخ�ضاعها
لإرادة �أمريكا والعدو ال�صهيوين ،و�إحلاقها مبحمياتها منزوعة
الإرادة والكرامة التي تنفّذ بجدارة خططها وت�ستجيب
ملطالبها ،وهو ما يحقق حلم «�إ�سرائيل» يف ال�سيطرة على �أر�ض
العرب من الفرات �إىل النيل.
مل يدرك ه�ؤالء و�أ�سيادهم �أن اجلي�ش الذي �ضم يف �صفوفه
�أبناء �سورية على تنوع انتماءاتهم ال انتماء له يف املحن �إال
املوحد ،وال ق��رار له �إال ق��رار احلفاظ على
للوطن الواحد ّ
ال�سيادة الوطنية غري القابلة للم�سا�س �أو االنتقا�ص ،ومن
هنا مل يواجه �إال بع�ض احلاالت الفردية املحدودة ممن ز ّينت
لهم �شياطينهم الفرار من �صفوفه والت�آمر عليه واالرتهان
لأعدائه .لكن هذا اجلي�ش الذي دخل م�صهر الوطنية وخا�ض
التحدي مرات عدة �ضد املت�آمرين عليه يف الداخل واخلارج
�أ�صبحت لديه املناعة العقائدية والإميانية الكافية لتح�صني
نف�سه من �أي هجمات �أو حماوالت ل�شق �صفوفه ومترير امل�ؤامرة
على وطنه .ومن هنا ر�أيناه يف كل ميادين القتال ي�ستب�سل يف
الدفاع عن الثوابت الوطنية التي تر ّبى عليها ،ومن هنا �سالت
دماء �أبطاله الزكية لتعطر كامل الرتاب ال�سوري ،غري �آبهة
بوعيد وتهديد.
�إن ملحمة البطولة والت�ضحية وال��ف��داء التي �سطرها
جي�شنا بالدم �ستبقى �شاهدا للتاريخ على مدى عمق �إميان هذا
اجلي�ش مببادئه الوطنية ومدى التزامه ب�أخالقيات ال�شرف
الع�سكري والق�سم الذي ردده باحلفاظ على وحدة الرتاب
الوطني والذود عنها وحرا�ستها بال�سهر عليها وبذل الأرواح
رخي�صة يف �سبيلها.
�أج��ل ،خ��اب �أم��ل العمالء ال�صغار من �آل �سعود و�آل ثاين
و�أ�سيادهم يف �أم�يرك��ا وتركيا و«�إ���س��رائ��ي��ل» ،وبقي اجلي�ش
�سدّ ا منيعا يف �إ�سقاط كل �أ�شكال ت�آمرهم .وها هوا يوا�صل
معركته لتطهري ما تبقى من جيوب �إرهابية عبثت ب�أمن الوطن
واملواطن ،ومل ترتك و�سيلة �إال وا�ستخدمتها لتدمري كل البنى
التحتية التي دفع ال�سوريون كلفتها من عرق جبينهم وقوت
�أبنائهم.
يف عيد اجلي�ش هذه ال�سنة عيدان :عيد دحر الإره��اب
وداعميه و�إ�سقاط امل�ؤامرة و�أطرافها ،وعيد الأبطال ال�شهداء
الأحياء الذين ما زالت �أرواحهم ترفرف فوق كل ذرة تراب
مق�سمة �أنها �ستطهر من رج�س تلك الع�صابات التي عاثت ف�سادا
ودمارا ومل ي�سلم من �شرها زرع وال �ضرع.
عيد اجلي�ش هو عيد وطني لكل ال�سوريني ،عيد جت�سيد
العزة والكرامة احلقة ،عيد الوفاء ملن �ضحوا وما ذلوا وال
هانوا ،عيد البطولة وال�شهادة وتكري�س قيم الفداء واحلق
واخلري واجلمال.
و�إن كان من كلمة تقال يف هذه املنا�سبة ،فال �أعظم وال
�أنبل من ه�ؤالء الأبطال الذين واجهوا �أق�سى الظروف وحتدوا
اجلوع واحل�صار ومل ي�ست�سلموا ،و�شهدت لهم �ساحات املواجهة
يف كل املعارك وامل��دن والأري���اف ب�أنهم كانوا حملة الراية،
وحملة الأم��ان��ة و�أن عتادهم مل يكن بندقية وال دبابة
وال طائرة بل كان تلك ال��روح العقائدية التي كانت تلهب
حما�ستهم يف القتال حتى ال�شهادة جت�سيدا ملا عاهدوا �أنف�سهم
عليه ب�أن يكونوا حماة الديار قوال وفعال.

زوايا
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�أحالم قوى العدوان
في مهب الريح

• حممود ال�شاعر
مع كل تقدم للجي�ش العربي ال�سوري تتال�شى �أحالم قوى العدوان
وتت�ساقط رهاناتهم رغ��م ح�شدهم لأع���داد ك��ب�يرة م��ن املرتزقة
وتقدميهم كل �أنواع الدعم املادي واملعنوي لهم �إال �أن امل�شاريع الت�آمرية
�سقطت دفعة واحدة مما �أثار نوع ًا من الهي�سترييا لدى املت�آمرين ودفعهم
�إىل ردود فعل غري م�س�ؤولة متثلت م�ؤخر ًا باعتداء �إ�سرائيل على مواقع
ع�سكرية �سورية يف مطار التيفور  ،فكان الرد ال�سوري حا�سم ًا وحازم ًا
بالت�صدي لالعتداءات و�إ�صابة طائرة �إ�سرائيلية الأمر الذي �سيدفع
به�ؤالء لالعرتاف بالهزمية الحق ًا والت�سليم ب�أحقية ال�سوريني يف
الدفاع عن �أر�ضهم وحمايتها من �أي اعتداء مهما بلغ حجمه .
حتاول كل من �أمريكا و�إ�سرائيل �إحياء رميم الإرهابيني وبث الروح
يف اجل�سد الإرهابي املتهالك من خالل جمموعة من الوعود والتطمينات
املبالغ بها بالتدخل الأمريكي وو�ضع جمموعة من اخلطوط احلمراء
 ،مع �أن التجارب على الأر���ض ال�سورية �أثبتت م��رار ًا �أن لغة التهديد
والعربدة الإ�سرائيلية املتكررة لن تف�ضي �إىل �أية نتيجة �إيجابية
ت�سجل ل�صالح الإرهابيني بل على العك�س ما ن�شهده على �أر�ض الواقع هو
�إ�صرار �سوري على موا�صلة احلرب بعزمية �أقوى و�إرادة �أم�ضى لتخلي�ص
البالد من الإرهاب وكل �أثر له .
�إن يف الوجود غري ال�شرعي للقوات الأمريكية يف التنف عرقلة
وا�ضحة لعملية مكافحة الإره��اب التي ت�سعى �سورية لإجنازها على
�أكمل وجه  ،حيث ت�سعى لتهيئة الظروف املنا�سبة لإع��ادة الإعمار
وعودة الالجئني بعد تخلي�ص البالد من الإرهابيني ورفع العقوبات عن
ال�شعب ال�سوري  ،لكن التعنت من قبل اجلانب الأمريكي والإ�صرار على
دعم الإرهاب والإيعاز للمرتزقة بعدم القبول ب�أي مفاو�ضات جديدة
تقود �إىل الت�سوية ي�ؤخر �إجناز املخطط اال�سرتاتيجي للدولة ال�سورية
يف املرحلة املقبلة .
بعد رف�ض املجموعات امل�سلحة لدعوة اجلي�ش العربي ال�سوري لهم �إىل
امل�صاحلة وت�سوية �أو�ضاعهم و�إلقاء ال�سالح  ،يجد ه�ؤالء �أنف�سهم بني
فكي كما�شة بعد تخلي م�شغليهم عنهم يف اجلنوب ال�سوري لأن الإرهابيني
ف�شلوا يف حتقيق م�صاحلهم  ،كما �أن الأردن قرر �إغالق حدوده مع �سورية
ومنعهم من الدخول �إىل �أرا�ضيه وهكذا ف�إن م�صريهم بات حمتوم ًا حيث
حتولوا �إىل جمرد �أوراق حمرتقة غري �صاحلة لال�ستعمال ،و�إذا كانت
�إ�سرائيل ت�سعى لك�سب الوقت ب�إيهام ه���ؤالء ب�إمكانية ال�صمود ف�إن
االنت�صارات ال�ساحقة للجي�ش العربي ال�سوري ت�ؤكد عك�س ذلك .
ينتظر العامل لقاء الكبار ملناق�شة الو�ضع يف �سورية لكن اخلطاب
ال�سوري بات وا�ضح ًا  ،فالعملية ال�سيا�سية �ستكون �سورية �صرفة و�أي
د�ستور �سيتم با�ستفتاء �شعبي .
ال خيار �أمام قوى العدوان �سوى الت�سليم بالهزمية واالعرتاف بالن�صر
ال�سوري الذي �أذهل العامل وحقق املعجزات .

د.ح�ســن حميد

اجلندي ال�سوري
ـ1ـ

اجلي�ش،
� ُّأي ا�سم ،و �أي معنى ،و �أي حلم!
ـ2ـ
�أذكر يف طفولتي ،و �أنا يف �سنتي املدر�سية الأوىل،
�أنني وعيت ارتباط معانٍ كثرية باجلي�ش ،معانٍ ..
تكاد ل��وال احلياء تكون هي احلياة كلها .فتحية
العلم ال�صباحية ،وو ق��وف ا لأ�ساتذة فوق املن�صة
الباطونية يف مقدمة املدر�سة ومواجهة للطالب
والعلم ..هي املعنى الوطني الأول امل�شدود للجي�ش.
الفيلم ا لأول الذي �شاهدته مذهو ًال �أنا و�أهلي
و�أ ب��ن��اء قريتي ،على ا ل��ب��ي��ادر ،ك��ان فيلم ًا وطني ًا
يتحدث عن اجلي�ش ،واخلطوط الأمامية والدفاع
عنها .
ا مل��ع��ن��ى ا لأول ل�لا ���س��ت�����ش��ه��اد ع�����ش��ت��ه يف قريتي
ال�صغرية ( ن��ع��ران) يف اجل��والن ح�ين ج��اء ح�سني
العو�ض �شهيد ًا يف �صندوق خ�شبي  ،ع�سلي اللون ،له
رهجة ما زالت ت�شع يف قلبي حتى هذه ال�ساعة.
والدي الذي غاب طويالً ،حتى ح�سبته لن يعود،
و ق��د ع��اد بلبا�سه الفوتيك ا لأ خ�����ض��ر ،وطاقيته،
وح��ذائ��ه ا مل��ذ ه��ل يف ح��ج��م��ه ،وا لأزرة ال�لام��ع��ة،
وبارودته ال�شقراء التي حاولت مرات ومرات �أن
�أم�سح عليها يف غفلة منه ،و�صوت �أمي الناهر يل
كي ال �أعبث بها ،يا ملنظر تلك ا ل��ب��ارودة كم ظلَّ
حلم ًا و�شوط ًا من ال�شوق الذي ينتهي!
امل��رة ا لأوىل التي �أخ��رج بها م��ع ر ف��ا ق��ي طالب
ا ل�����ص��ف ا لأول االب��ت��دائ��ي� ،إىل ج���ادة ا ل��ط��ر ي��ق
اال�سفلتي الطويل الطويل كانت خا�صة باجلي�ش
ي��وم ج��اءت املنا�ضلة اجلزائرية جميلة بوحريد
�إىل ق��ر ي��ت��ن��ا ،م�����رور اً ،م��ن �أج���ل �أن ت���زور رج��ال
اجلي�ش يف املواقع الأمامية ..يف قرى ال��دردارة،
واجلليبنية ،وعلمني ،والبطيحة ،والكر�سي ،وكفر
ح���ارب ،واحل��ا ���ص��ل الع�سكري� ،أذ ك���ر �أ ن��ن��ا خرجنا
جميعاً ،نحن طالب املدر�سة ،وحاذينا الطريق من
اجلانبني ونحن نحمل العلمني ال�سوري واجلزائري
مرفوعني �إىل الأعلى ،وم�شدودين �إىل �صدورنا..
كنا كما لو �أننا يف تدريب �أويل على االن�ضباط
الع�سكري ،وتقليد اجلنود يف احل�ضور والنظام..
وج���اءت ا جل��زا ئ��ر ي��ة ا مل��ن��ت��ظ��رة جميلة ب��وح�يرد
يف �صف طويل م��ن ال�سيارات التي مل يرها �أ ه��ل
القرية ط��وال الأزمنة املا�ضية ..و �أمامنا توقف
�سيل ال�سيارات ا ل��ط��و ي��ل ،وراح��ت عيوننا حتيط
بال�سيارات ،وباخلارجني منها ،كانت قلوبنا تخفق
كي نرى ال�سيدة جميلة بوحريد ،وخرجت ،يا �إلهي،
�إنها ت�شبه والدتي ،وجدتي ،و �أختي ،امر�أة ت�شبه
�أ�شجارنا ،وطلّة ال�شم�س ال�صباحية ،وطلوع القمر،
ت�شبه مدافع امليدان املحاذية لقريتنا ،يف املنطقة
املنخف�ضة التي حتيط بها ال�شباك امللونة التي
تغطي املدافع على نحو رهيف ورقيق لأن الن�سائم
كانت تلهو بها مثلما تلهو �أ ق��را���ص عباد ال�شم�س
ب�أ�شعة ال�شم�س! و�صعدت جميلة ب��وح�يرد على
ظهر ال�سيارة ال�سوداء الطويلة الالمعة ،مبعاونة
م��ن ه��م حولها ،ور�أ ي��ن��ا ه��ا بكامل قامتها ،وبكامل
ابت�سامتها ،بكامل حمبتها و ه��ي ت��ل�� ّوح بذراعيها
لكل ما هو حولها ،لنا ،وللأ�شجار ،و لأهايل القرية،
ولنا نحن الطالب ،وللأن�سام ال�صباحية ،ولرفوف
الطري!..
ي��اه ..يا لتلك اللحظات الب ّهارة ،وي��اه ..لذلك
امل���رور ا ل��و ط��ن��ي ا ل���ذي �سكن ق��ل��و ب��ن��ا ،وي����اه ..يا
للأعالم التي عدنا بها �إىل بيوتنا ،وياه ..لأخبارنا
املفرحة التي حملناها �إىل البيوت ،وياه ..البت�سام
�أمهاتنا وجداتنا وهن ي�ستمعن �إلينا..
ـ3ـ
�أذ ك��ر� ..أننا كنا نحن ورجال اجلي�ش يف جمتمع
وا ح��د ،نراهم وهم يتدربون يف ثكناتهم ،ونراهم
وهم ي�أتون �إىل القرية لق�ضاء حوائجهم ،ونراهم
وهم ي�ساعدون �أهلنا عندما تن�شب احلرائق� ،أو
عندما جتتاج ال�سيول بيوت القرية� ،أو عندما
ت�سطو ا ل��ذ ئ��اب على قطعان املا�شية� ،أو عندما
تدهم احلرائق حقول القمح �أو البيادر!

وح�ين �أ خ��ذ ت��ن��ا ا مل��دار ���س �إل��ي��ه��ا ،و���ص��ارت الكتب
مالعبنا و �أح�لا م��ن��ا ،ك��م كنا ن��ط��رب ،ون��ح��ن نقر �أ
ا لأنا�شيد ونحفظها ،يا حل�لاوة ال�شعر ،و�سال�سة
ا لإن�شاد ،و�أرواحنا تهتف قبل �أل�سنتنا:
ب�ل�اد ا ل��ع��رب �أوط����اين ،وح��م��اة ال���دي���ار ،ونحن
ال�شباب لنا الغد ،وموطني موطني ،و�أخ��ي جاوز
الظاملون املدى..
وكان لنا ،ما كان منتظر اً ،فقد وقعت احلرب عام
طي املدر�سة االبتدائية ،وقد
[ ،1967وكنا َّ
�أ خ��ذ ن��ا (النتائج) ب�أننا جنحنا ،وم�ل�أت الفرحة
قلوبنا ،لكن اخل��وف والهلع م�ل�أ قلوبنا ف��ج���أة..
حني ارجتّ ت ا لأر�ض بنا وحني تعاىل هدير املدافع
ودو ي��ه��ا ..وح�ين غ��دو ن��ا نحن �أه��ل القرية داخ��ل
الثكنة الع�سكرية ..ا لأ م��ه��ات واجل��دات يطبخن
للجنود ،وا لآباء وا لأخوة يحملون اخلرق البالية
من �أجل تنظيف �سبطانات املدافع الطويلة بالع�صي
ا ل��ط��و ي��ل��ة ا ل��ط��و ي��ل��ة ،و ب��ع�����ض ال��ن�����س��وة وال��رج��ال
ال�شيوخ ي�سوقون الدواب التي حتمل [راويات]
ا مل��اء الكاوت�شوكية �إىل الثكنة ،بع�ضهم ميل�ؤون
الرباميل ذات ا ل��ل��ون ا لأ خ�����ض��ر ،وبع�ضهم ميل�ؤون
جرار املاء القريبة من �أمكنة �سكن اجلنود ،كانت
ال��ن��داءات وا لأ���ص��وات ت��ردد فتملأ �سمعنا (�إىل
اليمني� ،إىل الي�سار� ،أ ب��ع��د� ،أق��رب� ،أق��رب قليالً)
و ك��ا ن��ت ا لأع�ل�ام ا حل��م��ر والبي�ض تتعاىل ب���أي��دي
اجلنود وهم يوا�صلون �إطالق القذائف!
يا �إلهي �أي منظر عجيب لهذه القذائف الطويلة،
الثقيلة ،ويا لهذه احلبال ال�شدود ،ويا ل�صيحات
الفرح واالبتهاج ،ويا لدعوات الأمهات واجل��دات
املرفوعة �إىل ال�سماء!
ـ4ـ
كانت دغلة ا لأ�شجار املحيطة بثكنة املدفعية..
يف ���ص��خ��ب ،وع��ن��ف��وان ،ل��ك���أن الأ���ش��ج��ار ت��رق�����ص،
وال�سواقي ترق�ص ،والطيور ترق�ص �أي�ضاً ،كل ما
حولنا كان م�شدود ًا �إىل املدفعية ،وحركة اجلنود،
وا لأهايل ..يا لتلك ال�ساعات امللأى باملفاج�آت ،ويا
لتلك ا لأ ي��ام التي ع�شناها يف ثكنة املدفعية ،كنا
�أ�شبه مبن د خ��ل �إىل غابة من ال�سحر ،واجلمال،
وا لأ�سرار العجيبة!
ل��ق��د ك��ان ك��ل م��ا ح��و ل��ن��ا ..م��ث��ا ًال ل��ن��ا يف حمبة
ال��وط��ن ،و ق���د ���ش��ا ل��ت ���ص��دورن��ا ب��ه��ذا امل��ث��ال دوي��� ًا
وغناء للبالد التي متوج
للقذائف ،وخفق ًا للأعالم،
ً
فيها �سنابل القمح ،ومنادا ًة على ال�شم�س احلبيبة
�أن تطلع علينا ومعها ما نحب ،ومعها ما نع�شق من
�أحالم.
ـ5ـ
ب��ل��ى ،ظ��ل��ت ���ص��ورة اجل��ن��دي ال�����س��وري قرينة
العلم ا خل��فّ��اق ،قرينة ا لأر���ض ،قرينة ال�شهداء،
قرينة فل�سطني ،قرينة االنت�صار ،قرينة العافية
الوطنية..
و�ستبقى �صورة اجلندي العربي ال�سورية ،هي
���ص��ورة ذ ل��ك ا جل��ن��دي ا جل�����س��ور ال��ذي يعلو التلة،
وبيده راية الوطن املرفوعة ،ال�صورة التي نع�شق،
وا ل�����ص��ورة ا ل��ت��ي ع�شناها ط��وال ال�سنوات ال�سبع
املا�ضيات من بابا عمرو والق�صري� ،إىل ا�شتربق� ،إىل
تل �أبي�ض� ،إىل ر �أ�س العني� ،إىل �سحم اجلوالن� ،إىل
جباتا اخل�شب� ،إىل اللجاة� ،إىل رامي� ،إىل كفريا
والفوعة� ،إىل منبج..
ـ6ـ
�ستظل ال�صورة ..هي ال�صورة ال�شارقة بالوطنية
الكاملة!

Hasanhamid55@yahoo.com
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عيد الجي�ش
عيد وطن ..

•عبا�س حريوقة

�إن الكتابة �أو احلديث عن جي�شنا العربي
ال�����س��وري ه��ي كتابة ع��ن �أب��ه��ى م��ف��ردات
اهلل امل�سطورة يف �آف��اق��ه  ,ه��و حديث ال
عن ال�ضوء و ال��ن��ور و الغمام والينابيع
و�أ�سراب الع�صافري و فرح الأطفال و بيادر
القمح واحلقول والينابيع والندى والظل
و ..وح�سب ال بل هو حديث عن كل مقومات
الإن�سانية احلقة والعزة والإباء ..هو حديث
ع��ن ال��ك��رام��ة وال��ك��رم وال�شهامة وال�شموخ
..حديث عن �أ�صالة يف االنتماء وطائية يف
ال�سخاء وزهد يف احلياة و�صوفية يف العالقة
مع اهلل وهيام وول��ه واندغام يف العالقة مع
الوطن مع راية الوطن مع �أبناء الوطن ..
�إنهم رج��ال �صدقوا ما ع��اه��دوا اهلل عليه
فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبديال ..
�إنهم حماة نب�ضنا و�أحالمنا �..إنهم ال�سادة
بحق �,سادة على الأر���ض ..ويف ال�سماء ..يف
البحار  ..وهم الذين ر�سموا وخططوا ونفذوا
فغريوا خارطة العامل ب�شكل يليق ب�أبجديات
ال�شم�س وحميمية و�أ�صالة وحنني ال�تراب ,
وم�ضوا بنا ك�سورين جتاه اخلري والنور وال�سالم
..حطموا ك��ل �آم���ال وطموحات وخمططات
زب��ان��ي��ة ال��ع��امل و���س��ف��ل��ة الأر������ض ف�سحقوا
وم��رغ��وا �أن���وف ك��ل م��ن �ضمر ال��غ��لّ واحلقد
ّ
لأب��ن��اء ه��ذه البقعة اجلغرافية الطافحة
بالنور وبال�ضوء ..ف�أحلقوا بهم الهزمية تلو
الهزمية ..و�أع��ادوه��م �صاغرين �إىل كهوفهم
التي خرجوا منها  ,عادوا مبا �أتوا من ثقافة
مقيتة قائمة على القتل وال�سبي وتقطيع
الأو����ص���ال والتمثيل باجلثامني ال��ط��ه��ورة ,
ثقافة جهاد النكاح وزواج القا�صر والر�ضعات
امل�شبعات وفتاوى التكفري التي طبقوها على
كل من خالفهم الر�أي والعقيدة ..ثقافة ابن
تيمية وتلميذه ابن القيم اجل��وزي وغريهم
من وطاويط الظالم و�صوال �إىل القر�ضاوي
والعرعور ومن لف لفيفهم ..
�إن الكتابة �أو احلديث عن رج��ال بحجم

�أوطانهم ت�ستدعي ا�ستح�ضار بع�ض حمطات
الكربياء والعزة التي عك�ست حقيقة عقيدة
ه�����ؤالء ال��ع��ظ��ام م��ن �أب��ن��اء اجل��ي�����ش العربي
ال�سوري ..
هم الذين انت�شروا يف ال�صحراء ..الفيايف يف
�سبيل ن�صرة احلق ن�صرة الوطن فاع�شبت تلك
املفازات حقول نخيل وامتدادات ظالل حن ّو ًا
ومهابة و�إجالال فتحقّق النّ�صر املبني
املقد�سة
وهم الذين تغلغلوا وتوزّعوا ببزتهم ّ
 والوقت هجري  -يف مدى من ال�صوان والبازلتوالغربة القاحلة ف�آل ال�صوان و�سائد من ندى
والبازلت خجل من ذرات عرق جباههم ف�آل
�أرائ��ك من يا�سمني والغمام بكل اعتزاز غطّ ى
قاماتهم فكان الن�صر م�ؤزرا .
وهم الذين حاموا كن�سور عتيقة �ألفت �أعايل
اجلبال ..و�ألفت ذراها ووديانها ذاك ال�صفري
احلنون �إذا ما مرت ب�أع�شا�شها ولو بعد �ألف
الريح �إىل وجه
�ألف عام ال�صفري الذي حملته ّ
نهر وبحر و�سماء  ..ن�سور بنت �أع�شا�شها فكانت
معاق ً
ال بقرب اهلل ..وعيونها نحو اهلل وجباهها
ت�ش ّع من نور اهلل فانت�صر احلقّ وزهق الباطل ..
�إن��ه��م رج��ال اهلل ..رج���ال اجلي�ش العربي
ال�سوري ال��ذي �سيكتب التاريخ ذات زم��ن �أن
ثمة خملوقات نورانية قاتلت �سبع �سنوات
ون ّيف على �أر�ض نورانية و�سكانها ت�شع قلوبهم
وعقولهم نورا..
�سيكتب التاريخ �أن تلك املخلوقات هي التي
ر���س��م��ت ت��اري��خ ع���امل معا�صر ..ح�ي�ن هزمت
خملوقات من عتمة وظلمة وظ�لام ..هزمت
خملوقات نك�صت بعهدها �أم��ام العقل والقلب
وال���روح لتتحول �إال كتل من قبح وقيح ودم
فا�سد ..
�سيكتب التاريخ �أن ثمة رجال بقوة عقيدتهم
و�إميانهم توحدوا واندغموا بذرات تراب ُجبلت
ت�شع بنور اهلل وب�سم اهلل
بدماء �أح ّبة اهلل و ُّ
�إنهم رجال اجلي�ش العربي ال�سوري .

البالد المنت�صرة
•عبد احلكيم مرزوق
مع انت�صارات اجلي�ش العربي ال�سوري اليومية ورفع العلم ال�سوري يف القرى
املحررة يومي ًا يف اجلنوب ال�سوري يرتفع من�سوب قلق الكيان الإ�سرائيلي من
التقدم الذي حترزه �سورية يف حترير �أرا�ضيها وال�سيما �أن هذا يف النهاية
�سي�ؤدي �إىل حترير كامل الأرا�ضي ال�سورية ولن تنفع الكيان الإ�سرائيلي
تلك الأوهام التي عقدها على الع�صابات الإرهابية من ت�شكيل منطقة عازلة
حتميه من �أي حرب قادمة بعد �أن تغريت املعادالت اجلغرافية التي تنجزها
�سورية مع حلفائها يف حترير كامل الأرا�ضي ال�سورية .
وقد كان للكيان الإ�سرائيلي دور وا�ضح وبارز يف دعم الع�صابات الإرهابية
بالعتاد وال�سالح واملال ،ويف جوانب �أخرى ظهرت على و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية
حيث ا�ستقبلت امل�شايف الإ�سرائيلية جرحى الع�صابات الإرهابية التي كانت
تقاتل اجلي�ش العربي ال�سوري .
مل تتوقف ت�صريحات الكيان اال�سرائيلي منذ بداية العملية الع�سكرية يف
اجلنوب ال�سوري ومل يخف قلقه من التقدم الذي يحرزه اجلي�ش العربي ال�سوري،
ومل يتوقف عن �إظهار ذلك القلق واخلوف الذي ارت�سم على الت�صريحات التي
كان يطلقها قادته يف كل يوم و�آخر الت�صريحات ما �أعلنه بنيامني نتنياهو رئي�س
وزراء الكيان اال�سرائيلي الذي ظهرت �صورته عرب و�سائل الإعالم املرئية وتبدو
على وجهه عالئم اخلوف والقلق وال �أغايل �إذا قلت «الرعب «ومن ال ي�صدق عليه
العودة �إىل االنرتنت وم�شاهدة الفيديو الذي يعلن فيه مطالبة حكومته بتطبيق
اتفاقية فك اال�شتباك مع اجلي�ش العربي ال�سوري امل�ؤرخ يف عام  1974ونراه
بكل وقاحة يقول �أنه لن ي�سمح بالدخول �إىل �أرا�ضينا ..ت�صوروا رئي�س وزراء
دولة االحتالل يقول �أنها �أرا�ضيه ..هل هناك وقاحة �أكرث من ذلك الآن وبعد
�أن كاد اجلي�ش العربي ال�سوري ي�صل �إىل حترير كامل �أرا�ضيه يظهر رئي�س وزراء
االحتالل للمطالبة بتطبيق اتفاقية فك اال�شتباك وهو الذي �ساند الع�صابات
الإرهابية وقدم لها كل الدعم والعون ملقاتلة اجلي�ش العربي ال�سوري ..الآن
وبعد هزمية تلك الع�صابات يرفع عقريته لتطبيق تلك االتفاقية وهو الذي
خرق ذلك االتفاق والكثري من االتفاقات واملعاهدات واملواثيق ...
ومل تتوقف امل�س�ألة عند ذل��ك احل��د بل �أن الكيان الإ�سرائيلي مل يتوان
عن االعتداء على �سورية خالل �سنوات احل��رب عليها وقد ردت �سورية على
تلك االعتداءات وجلمت غطر�سته وعربدته يف الأج��واء ال�سورية وتقدمت
انت�صاراتها كي تنهي وجود الع�صابات املرتزقة يف معظم املناطق احلدودية
و�آخرها تلك التي تعمل عليها يف اجلنوب ال�سوري ..
قلق وخوف نتنياهو مل يتوقف عند ذلك الت�صريح بل �أنه جل�أ �إىل داعمته
الأ�سا�سية الإدارة الأمريكية لإنقاذه من امل�أزق الذي يتح�ضر له حيث �سيكون
و�ضعه حرج ًا بعد حترير كامل الأرا�ضي ال�سورية حيث قال �أنه �أجرى ات�صاالت
م�ستمرة مع البيت الأبي�ض لإخراجه من تلك الورطة التي �ستجعله يف موقف ال
يحمد عليه م�ضيف ًا �أنه �أجرى ات�صاالت مع الكرملني ووزير الدفاع ورئي�س هيئة
الأركان العامة جلي�ش الدفاع .
معركة اجلنوب ال�سوري حا�سمة ،و قد �أيقن الكيان الإ�سرائيلي وقادته �أنه
لي�س هناك �أي و�سيلة من �إيقاف تلك املعركة لأن اجلي�ش العربي ال�سوري قد
ح�سم �أم��ره حتت عنوان كبري هو ال منا�ص من االنت�صار وحترير كل �شرب من
�أرا�ضي �سورية وه��ذا ما �شكل �ضغط ًا عليه وب��د�أ بتحريك حلفائه الأمريكان
بالدرجة الأوىل وكذلك الأمم املتحدة وجمل�س الأمن من �أجل احل�صول على
�ضمانات م�ستقبلية ليحافظ على كيانه الغا�صب من �أن متتد العمليات الع�سكرية
�إىل �أبعد مما يعتقد .
لن تفلح جهود الكيان الإ�سرائيلي يف �إيقاف املعركة واملعارك القادمة يف احلرب
ال�سورية �ضد الإرهاب وداعميه  ،وهذا ما يزيد من من�سوب القلق الإ�سرائيلي لأن
�سورية وبعد �أكرث من �سبع �سنوات من احلرب الكونية عليها �ستخرج منها منت�صرة
على كل قوى الظلم والعدوان و�سيكون ل�سورية دور هام وبارز كما كان قبل احلرب
عليها  ،و�سيخرج حمور املقاومة �أكرث قوة لأنه فر�ض معادالت جديدة ال ميكن
لأحد �أن يتجاوزها .
�إن �سورية كانت وما زالت رقم �صعب ال ميكن جتاوزه  ..وهذا ما �أدرك��ه كل
العامل وبد�أ رحلة العودة لفتح قنوات ات�صال مع �سورية التي �أثبتت للعامل �أن ال
�أحد يفر�ض �إرادته عليها وعلى �سيا�ساتها وخا�صة يف الأمور الوطنية فالوطن هو
البداية وهو النهاية.

عيد الجيش
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عيد الأبطال

في �أوج انت�صاراتهم!!..

•د.تركي �صقر

تطل ذكرى الأول من �آب  -عيد اجلي�ش العربي ال�سوري  -على �سورية
وال�سوريني هذا العام كما مل تطل من قبل فهي زاهية ومزهوة بانت�صارات
�أ�صحاب العيد املجيد املده�شة على الإرهابيني ورعاتهم متوجني �سبع �سنني
من الت�ضحيات بتحرير معظم �أر�ض الوطن من رج�س الإره��اب الوح�شي
املدعوم من �أعتي قوى ال�شر يف العامل التي خططت على تفكيك امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية �أوال و�إ�سقاط الدولة ال�سورية ثانيا وتركيع ال�شعب ال�سوري
ثالثا وذلك يف غ�ضون �أ�سابيع �أو �أ�شهر معدودة وكانت املفاج�أة ال�صاعقة
وال�صادمة �أن زادت م�ؤ�س�سة اجلي�ش والقوات امل�سلحة متا�سكا وتكاتفا والتحاما
و وا�ستحال عليهم �إ�سقاط الدولة ال�سورية واثبت ال�شعب ال�سوري ب�صموده
الأ�سطوري انه ع�صي على الرتكيع والإخ�ضاع واخل�ضوع .
مرت �سبع �سنوات عجاف واجلي�ش يبذل الت�ضحيات بال حدود وبال ح�ساب
وي�سطر البطوالت اخلارقة والنادرة التي قل نظريها يف جيو�ش العامل وتهاوت
�أ�ساطني الإرهاب الواحدة تلو الأخرى على امتداد اجلغرافيا ال�سورية و�سقطت
�شعارات الدجل والتثوير الكاذب ومتزقت �أقنعة التلفيق والت�ضليل با�سم الدين
وتعرت االنحرافات وافت�ضح �أم��ر املمار�سات ال�شنيعة واجلرائم والفظائع
واملتاجرة املغلفة بتف�سريات دينية منحطة من عهود الظالم والتخلف ال متت
للإ�سالم ب�صلة
لقد �سقط ه�ؤالء و�شعاراتهم امل�صنعة يف دهاليز املو�ساد واملخابرات الغربية
والأمريكية وارتفع عاليا �شعار اجلي�ش وطن �شرف �إخال�ص ومل يغادر ن�شيد
الوطن املقد�س حماة ال��دي��ار عليكم �سالم حلظة واح��دة عقول ال�سوريني
و�شفاههم ومل يتوقف عا�صمهم الأول والأخري العلم ال�سوري عن اخلفقان يف كل
�أرجاء الوطن ومتزقت الأعالم املزيفة البديلة حتت �أقدام �صانعي االنت�صارات.
من حقنا �إن نفخر وان منجد باعتزاز هذه البطوالت التي �أعادت الروح �إىل
�سورية وال�سوريني وبعثت الألق من جديد �إىل هذه الأر�ض التي �أجنبت ا�سمي
احل�ضارات وارفع القيم الإن�سانية فلي�س الكالم عن بطوالت اجلي�ش العربي
ال�سوري وت�ضحياته الأ�سطورية يف ذكرى ت�أ�سي�سه من باب التفخيم واملبالغات
اللفظية والإن�شائية و�إمنا هي وقائع على الأر�ض خطها بوا�سله بدمائهم وال
ي�ستطيع �أحد �أن ينكرها حتى �أولئك الأعداء الألداء ل�سورية الوطن وال�شعب
واجلي�ش والدولة الذين بنوا ح�ساباتهم كلها على فر�ضية انهيار اجلي�ش يف
غ�ضون �أ�شهر قليلة من بداية الأحداث وبالتايل تنهار الدولة ال�سورية ويكتمل
خمطط الربيع العربي املزيف الذي �صاغ مفرداته ال�صهيوين املخ�ضرم برنارد
ليفي ذبحا وقتال وتدمريا ومتزيقا .
وهناك من ي�ستغرب كيف اكت�سح خمطط الربيع العربي املزور اال�ستعماري
بلدان عربية عديدة ودمر جيو�شها القوية العريقة و�صمد اجلي�ش العربي
ال�سوري وع��ج��زت ق��وى البغي وال��ع��دوان ع��ن ك�سر �شوكته واحليلولة دون
ا�ستمراره يف �صنع االنت�صار تلو الآخر وال�سبب انه غاب عن �أذه��ان �أ�صحاب
املخطط الإجرامي �أن اجلي�ش العربي ال�سوري قد بني على �أ�س�س متينة منذ
والدته وكان احل�صن احل�صني وال�سد املنيع يف وجه الأخطار التي حتدق بالأمة
العربية  ,و�شهد تطورا نوعيا بعد قيام احلركة الت�صحيحية التي قادها القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد يف خمتلف املجاالت وت�شرب من قيم ال�شعب وروحه
الكفاحية و�إرادته ال�صلبة و�شكل مدر�سة يف الوطنية والفداء نهلت منها �أجيال
الوطن املثل العليا يف الدفاع عن تراب الوطن والإقدام على الت�ضحية دون تردد
واجلود بالنف�س وهو غاية اجلود وبعزمية ال تلني .
بد�أ العدو قبل ال�صديق يعرتف ويقر �أن اجلي�ش العربي ال�سوري �أ�ضحى الرقم
ال�صعب وال�صخرة املنيعة التي �أوقفت الزحف الإرهابي يف املنطقة وحارب عن
العامل اجمع �آفة الإرهاب الأخطر على الب�شرية جمعاء وال نن�سى ان الذين
وقفوا ب�صدق وثبات �إىل جانب اجلي�ش العربي ال�سوري والدولة ال�سورية من
حلفاء و�أ�صدقاء �سيجل لهم التاريخ ب�أحرف من نور هذه املواقف ال�شريفة
ومل ي�ساموا ومل يرتاجعوا عن مواقفهم قيد �أمنلة فيما انف�ضت جوقة الدول
املت�آمرة عن عمالئها كعادتها عندما تنتهي �صالحية العمالء وت�ستنزف �أدوارهم
�إن �أ�صحاب ال�ضمائر احلية وحدهم من يقدر ما قدمه �أبطال اجلي�ش العربي
ال�سوري للعامل من اجناز �أدى �إىل تراجع ظاهرة روعت النا�س يف كل مكان وفتح
الأبواب �أمام �إمكانية اجتثاثها و�إزالة �أخطارها التي مازالت تهدد جمتمعات
كثرية �إذا مل تتوقف ال�سيا�سات الأمريكية والغربية عن اال�ستمرار يف ا�ستثمار
وتوظيف الإرهابيني كجيو�ش بديلة ت�شن احل��روب بالوكالة عنها لتنفيذ
م�شاريع و�أجندات تخدم خمططاتها يف الهيمنة والتحكم مب�صائر ال�شعوب .
واخلال�صة �أن �شعبا �صمد �صمودا �أ�سطوريا �أكرث من �سبع �سنوات و تالحم
مع جي�شه تالحما فوالذيا و �أن جي�شا �صنع �إعجازا تاريخيا يف وجه �أخطر �آفة
تعر�ضت لها دول العامل يف الع�صر احلديث ودحر موجاتها القاتلة امل�ستمرة
ويوا�صل بهمة عالية حربه املقد�سة �ضد الإرهاب دون توقف ال ميكن �أن يغلب
ويقني ال�سوريني كل ال�سوريني يزداد يوما بعد يوم �أن �ساعة الهزمية التامة
لأعداء �سورية م�ؤكدة و�أن �ساعة احل�سم النهائي �آتية ال ريب فيها واقرب من
�أي وقت م�ضى .

الجي�ش العربي ال�سوري
• عماد نداف
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ما �أن الحت يف الأفق نهاية احلرب العاملية الثانية ،حتى
غدا يف مقدور ال�سوريني �أن يتوقعوا ان�سحاب امل�ستعمر
الفرن�سي م��ن �أر���ض��ه��م ،وح�صولهم على اال�ستقالل.
وبالفعل ،وكما جاء يف كتاب (�سورية ،1958-1918
التحدي واملواجهة) للأ�ستاذ وليد املعلم ،ما �أن عينّ
اجل�نرال �شارل ديغول با�سم حكومة فرن�سا احل��رة،
اجلرنال كاترو مفو�ضا �ساميا فرن�سيا يف �سورية ولبنان
حتى �أعلن كاترو يف بيان ر�سمي ن ّية بالده منح اال�ستقالل
ل�سورية ،وقال يف بيانه يف  8حزيران عام  ،1941خماطبا
ال�سوريني واللبنانيني:
ــ �إين ق��ادم �إليكم بهذه ال�صفة لإنهاء عهد االنتداب،
و�إعالن حريتكم وا�ستقاللكم.
ي��وم �صدر بيان اجل�نرال كاترو ،بكى رئي�س احلكومة
ال�سورية �سعد اهلل اجلابري وهو يزف الب�شرى للمجل�س
النيابي ولل�شعب ال�سوري .بكى النواب جميع ًا وهم يقفون
�صمتا �إجال ًال و�إكبار ًا لأرواح ال�شهداء الذين �ضحوا يف �سبيل
اال�ستقالل ،ونه�ض جنيب الرئي�س وكان نائبا يف الربملان
ال�سوري و�أن�شد يقول :
		
قد كنت �أحلم قبل اليوم يف �سنة
و�صرت �أحلم بعد اليوم يقظانا
كانت ال�شهادة والت�ضحية من �أجل الوطن احلقل الوا�سع
ال��ذي منت فيه ب��ذور عقيدة اجلي�ش العربي ال�سوري يف
املرحلة التالية لال�ستقالل ،ولأن امل�ستعمرين الفرن�سيني
كانوا يتوقعون ذلك ،عملوا على وقف ت�شكيله رغم وعدهم
ال�سوريني باال�ستقالل .
ويذكر تاريخ �سورية وقائع املعركة الوطنية ال�صاخبة
التي رافقت والدة اجلي�ش يف ذلك الوقت ،فعندما �أعلن
اجلرنال كاترو �أن ال�سلطات الفرن�سية �ستحتفظ باجلي�ش
اخلا�ص بها ،فهم ال�سوريون �أن فرن�سا تعيق والدة اجلي�ش
الوطني الذي البد ويت�أ�س�س على القيم التي �سطر ال�سوريون
مالحمها وهم يكافحون من �أجل اال�ستقالل.
احتج نواب الربملان ال�سوري على ت�صريح اجلرنال كاترو،
وت�صاعد االحتجاج لي�صبح احتجاج ًا وطني ًا عارم ًا ،ومل
تنجح حمالت التخفيف من هذا االحتجاج والتي و�ضعت
نفقات الت�أ�سي�س حجة للرتيث يف الت�أ�سي�س .
تدافع �صانعوا اال�ستقالل من امل�شاركني يف الثورة ال�سورية
�ضد اال�ستعمار الفرن�سي لعقد اجتماع �شعبي كبري بتاريخ
 1944/1/2يف اجل�سر الأبي�ض بدم�شق وح�ضره فخري
البارودي ومت االتفاق على �أن املال ال ميكن �أن يكون حجر
عرثة يف �إن�شاء جي�ش وطني ،فال�شعب م�ستعد لتمويله .
كان ت�شكيل اجلي�ش حقا م�شروعا لل�سوريني فهو منهم
وحار�سهم يف كل الأوق���ات ،وكانت ن��واة ه��ذا اجلي�ش قد
خا�ضت معركة ا�ستقالل �أخرى حتى قبل دخول اال�ستعمار
الفرن�سي �إىل �سورية عندما قاتلت الأتراك العثمانيني ومت
ت�شكيل «اجلي�ش العربي» ،يف عهد �أول حكومة عربية قامت
يف دم�شق يف �أواخر االحتالل العثماين ..
ت�شكّل اجلي�ش العربي وقتها على �أن يكون ع��دده يف
حدود  18000مقاتل ،وبهدف ا�ستكمال املالكات مت افتتاح
مدر�سة حربية يف «جامع دنكز» بدم�شق لتخريج �أف��واج
جديدة �شابة من ال�ضباط ،ومدر�سة ع�سكرية متو�سطة
(ر�شدية) لتخريج �صف ال�ضباط ،وحاولت القيادة �سد
النق�ص احلا�صل يف ع��دد اجلنود عن طريقني :التطوع،
واخلدمة الع�سكرية الإلزامية.
وبعد ت�شكيل الوزارة الدفاعية يف �3أيار  ،1920وتوليّ
يو�سف العظمة وزارة الدفاع �أخذ على عاتقه مهمة تنظيم
اجلي�ش و�إيجاد هيئة �أرك��ان جديدة له تت�ألف من عدة
فروع.
�سجلت طالئع اجلي�ش العربي ال�سوري تلك مالمح الغد
القادم ل�سورية ،وكانت معركة مي�سلون بقيادة ال�شهيد
يو�سف العظمة منوذجا من ت�ضحيات هذا اجلي�ش عندما
ح�شد فيها جميع �أبناء ال�شعب ال�سوري وعب�أهم وطني ًا �ضد
الفرن�سيني ..
كانت فرن�سا تعرف �أن هذا اجلي�ش الذي �شكله العظمة
على عجل ال ير�ضى بتدني�س �أر�ض الوطن ،فتعرفت عليه
وهو يقوم بواجبه كام ًال يف مي�سلون مهما بلغت اخل�سائر
ربع عدد ال�ضباط ُ
م�س
والت�ضحيات فا�ست�شهد يف املعركة ُ
وخ ُ

عدد اجلنود الذين خا�ضوها.
ومع ذلك ،يعترب يوم الأول من �آب عام  1946التاريخ
الر�سمي لت�أ�سي�س اجلي�ش العربي ال�سوري ،ففي ذلك اليوم
ا�ستلم اجلي�ش ال�سوري ل�سورية التي ا�ستقلت بكفاح �أبنائها،
معركة
ا�ستلم كل الثكنات التي كانت بحوزة فرن�سا بعد
ٍ
حامية لتربير وجوده و�إطالق �شرعيته .
ٍ
قاد املجل�س النيابي ال�سوري احلملة من �أجل ت�أ�سي�س
اجلي�ش وعقد �أك�ثر من جل�سة لتحقيق هذا الهدف  ،ويف
�إحدى اجلل�سات اقرتح �سعد اهلل اجلابري وهو �أحد رموز
الكتلة الوطنية التي ق��ادت معركة اال�ستقالل اق�ترح ان
تكون اجلل�سة �سرية وبالفعل عقدت اجلل�سة ،واتفق فيها
على ما يلي:
� 1شراء ال�سالح حتى ولو كان عن طريق التهريب. 2ان�شاء نواة للجي�ش والبدء بت�سليحه. 3منح احلكومة ال�صالحيات لدعوة �ضباط اجلي�شال�سوري و�أفراده لاللتحاق باجلي�ش الوطني .
كان الربملان ال�سوري ح�ضنا وطنيا تبنى املطالبة ب�إن�شاء
اجلي�ش الوطني ،وكانت نوايا الفرن�سيني وا�ضحة يف �إذالل
ال�شعب ال�سوري و�إبقائه يف حالة �ضعف وتبعية دائمة حتى
بعد نيل ا�ستقالله ،وعلى هذا الأ�سا�س ارتكب الفرن�سيون
جمزرة الربملان ال�سوري وق�صفوا دم�شق بالقنابل يف � 29أيار
1945
قتلت القوات الفرن�سية حامية الربملان وم ّثلت بجثث
املدافعني عنه  .كذلك �أ�شعلت احلرائق يف كل مكان وامتد
ال��ع��دوان لي�شمل ك��ل املحافظات وامل���دن ال�سورية ،وظل
الإ�صرار قائما عند ال�شعب ال�سوري ،فكرامة ال�سوريني لن
ي�صونها �إال جي�ش وطني ي�ؤمن ب�شعبه .
امتد الغ�ضب لي�شمل �أنحاء �أخرى من العامل ،وحتت زخم
الإ�صرار الوطني ال�سوري ر�ضخ الفرن�سيون و�أعلنوا �أنه مل
يعد هناك �أي اعرتا�ض حول الرغبة امل�شروعة التي �أبدتها
احلكومتان ال�سورية واللبنانية ب�ش�أن ت�شكيل جيو�ش وطنية
لها.
�سلمت فرن�سا جميع الثكنات الع�سكرية �إىل احلكومة
ال�سورية ،ورف��ع العلم ال�سوري عليها و�أ�صبح اجلي�ش كله
تابع ًا للحكم الوطني وعني اللواء عبد اهلل عطفه قائد ًا
لهذا اجلي�ش حيث �أعيد تنظيمه من جديد يف الأول من �آب
عام . 1945
رفع اجلي�ش العربي ال�سوري رايته كجي�ش وطني منذ
اللحظة التي ت�شكلت فيها نواته الأوىل يف الأول من �آب عام
 ،1945و�إذا كان تاريخ نابليون بونابرت يحكي عن عالقة
وطيدة تربطه مع اجلي�ش نظرا لقناعته ب�أن اجلي�ش القوي
لن يكون قادرا على حت�صني البالد فح�سب ،بل �سيكون �أي�ضا
قادرا على فتح العامل ،ف�إن اجلي�ش الذي يحمل عقيدة �شعبه
�سيكون قادرا على الدفاع عن وطنه �إىل �آخر جندي فيه كما
�ستثبت الأيام التي تلت قيامه ،وهكذا كانت عقيدة اجلي�ش
العربي ال�سوري.
قوي
نتذكر بطوالته يف معارك فل�سطني ،ومل يكن قد ّ
عوده بعد  ،ونتذكره وهو يقدم الدعم مل�صر �إبان العدوان
الثالثي على م�صر عام  1956متمثال برمز البطولة البحار
ال�سوري جول جمال ،كذلك نتذكره يف معارك الدفاع عن
لبنان يف �أكرث من مرحلة ومن خالل �أرتال ال�شهداء الذين
�سقطوا دفاعا عن عروبة لبنان .
�شكلت عقيدته يف حرب ت�شرين احلامل الكبري للحرب
التي �أعادت للعرب وهج كرامته وحمت ذل هزمية حزيران
عام  ، 1967وقد دافع اجلي�ش العربي ال�سوري عن وحدة
�سورية و�سيادتها يف �أطول حرب يف الع�صر احلديث �شنها
الإره��اب وع�شرات دول العامل على ال�سوريني ،وا�ستمرت
�أكرث من �سبع �سنوات ،وقدم فيها ع�شرات الألوف من ال�شهداء
واجلرحى وامل�صابني �صونا لهوية الوطن التي ا�ستمدها منه !
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القول ما قالت دمائي

قيــــامـــــة

•د� .أمين �أبو �شعر

•زهري ح�سن

���اط�ي�ر
ق����انٍ ك���ي���اق���وتِ الأ����س
ِ
مرمي
اكتما ًال فوق �صد ِر الرملِ
ٌّ
ردائي
دي تبخَّ َر يف �أت��ونِ النا ِر
َج َ�س ْ
الفجر
رحيق
بحث ًا عن
ِ
ْ
كي �أهديَ ال
أحباب ميال َد ال�ضياءِ
َ
هر
��اء ق��ري��ب ٌ��ة مِ��ن ُط ِ
ح��ي ُ��ث ال�����س��م ُ
ّ
اق النقاءِ
ع�ش ِ
ٌ
ُ
ني
حيث
ال�سماء بعيدة عن ن�صلِ �سك ِ
ُ
الفتاوى،
زعاف احليةِ الرقطاءِ ...
عن
ِ
َ
مبفرتق
ريى
ح
راهب
�شمعة
ووقفتِ
ِ
ٍ َ
الدروب...
ْ
ال ت��رج��ع��ي ع��ن ���ش��ار ِة الإع�����ص��ا ِر
الهبوب
زنبقةِ
ْ
ً
و َدعي قمي�صي غارقا يف الأرجوانْ
خ ِّليهِ ُ�ش َ
ِ��زالج
باك الزمانِ وظ َّ��ل م ِ
املكانْ
ل��ك ���ش��ار ًة ُتف�ضي مل��ي��ن��اءِ ال���ر�ؤى
والأقحوان
�سيكونُ بعد
َّ�سع لأحزانِ
ِ
الفجر ُمت ٌ
البكاءِ
ُ
فالباعة
املتجولونْ
الع�صر املُ�س َّي ِج بال�سبايا
جا�ؤوا من
ِ
والغنائم والقرونْ
ِ
ؤو�س
�
الف
مع
يرتاق�صون
ْ
ماء
من ح��ولِ قِ ��د ٍر هائلٍ تغلي به ُ
ُ
اجلنونْ
ويحاولون ب���أن تكوين فيهِ زُلفى
والطقو�س
للوليمةِ
ْ
�أح��ي��وا ح�����ش��ود ًا م��ن ر�ؤى �أح��ق��ا ِد
�سو�س
جيناتِ ال َب ْ
ما ذا �سيعني للر�ضي ِع اليو َم حق ًا ما
ألف عام؟
جرى مِن � ِ
����ن مل ي���كُ���ن� ...أو ك����انَ �أوىل
َم ْ
بالعماماتِ ال�شريفةْ

• معاوية كوجان

..

شعر

اليو َم ال ً
لغة �سوى لغةِ
القذيفةْ
��ب
ال��ي��و َم ت َّتحِ دُ اخل��رائ ُ
آدمي،
باحلرائقُ وال�شواءِ ال ِّ
أ�شالء
ب�أطهر الأج�ساد � ً

رهيفةْ
يف لوحةِ ال�سوريالِ تر�سم قربها
أح�شاء جيفةْ
�
َ
ُ
لي�س
طوعا
البع�ض
يق�ضي
م
اليو
َ
َ
أر�ض
با�سم ال ْ
ِ
ِر�ض
با�سم �صون الع ْ
ال ِ
ال ب��ا���س ِ��م ح��ق اهللِ ...ب��لْ
با�سم
ِ
اخلليفةْ
�صخب ٌ
ُّ
كته�ش ِم البلّو ِر
نعيق زاعِ ٌ��ق
ٌ
ُ
�صوت الأدعياء
يعلو بتهليلٍ من ال ُك ّهانِ عندَ تدف ُِّق
عنق
الياقوتِ من ٍ
يلهج بالدعاءِ
ذبيح ثم ُ
ٍ
كيما ي�����ض��ي ُ��ع ب��ح��وم��ةِ ال��ت��خ��دي ِ��ر
خمنوق ًا ندائي:
كلفائف
ُ���ش��دّ ي ال��غ��ي��و َم جمي َعها
ِ
الرحمن
ْ
أر�ض والإن�سانْ
ل�ضما ِد ِ
نزف ال ِ
ُ�شدّ ي الغيو َم فكلُّ �أق��ط��انِ البال ِد
ٌ
الرهانْ
قليلة يف يو ِم خامتةِ ِ
وا�ستلهِمي حل��ن�� ًا يليقُ بح�ضر ِة
ال�شهداءِ
ال ت�سمعي اللغ َو
امل�سافر يف قطاراتِ
َ
الرثاءِ
وا�صغي �إىل �إي��ق��ا ِع ن��زيف هام�س ًا
كخرير ماءِ
ِ
�سيعو ُد ٌ
ني
�سيل جا ِر ٌف من يا�سم ْ
َ
النطق املُ َّ
و ُيع ِّلم
عط َر للهواءِ
َ
القول ما قالتْ دِمائي
طوبى ...ف�إنَّ

�س�أجل�س عاري ًا
على قارعة اخلريف
�أ�شحذ رماحي و�أنتظر
مرور الوطن
�أو ما يحاكيه
وقبل ينهالوا عليه باخلناجر
�س�أنزع عنه بردته الغرباء
�أ�صوغها علمـــ ًا
و�أرتديـــه ..
مع كل �أ�سانا
والرعود التي تنهمر
فوق �أج�سادنا املوح�شة
�ضياء
فنحن �أغنى
ً
من ظالمهم اللئيم ..
آ�سن
قد ي�سحبونني �إىل
م�ستنقع � ٍ
ٍ
�أو يقطعون �أ�صابع ال�صباح املمتد
من فجر اخللفاء
�إىل مغيب الدمع
على م�شارف كربالء
حتى �إذا ر�أيت اليمام ينوح
حت�سبه حلم ًا
ثم تفتح نوافذ العويل
على رمالٍ قاحلة ..
ٌ
نخيل مهزوم
على ال�ضفاف
و�ساقية حتمل وحلها �إىل منفاه
حماريث الفالحني
لون العتابا على الوديان
لوز ال�صبايا
عطر التني والزيتون
لهفة �أمي على خبز احلياة
وعذاب ال�سنني
نبع ال�سماوات ،بيادر الهوى
�شرفات احلنني
غاب رقادها طي الأمل
كع�صافري �سجينة
بد�أت تنحت يف الظالم معامل الفجر
و�سحاب يهمي
ٌ
يغ�سل الأ�سماء امل�ستعارة ...

�سورية �أغنية النَّدى

�سل�سلتُ ح ّب ِك يا �ش�آ ُم ق�صيد ًة
أزهر يف ثناياها الكال ُم
�سكرتْ ف� َ
�أنتِ التي نظمتْ قوافيها..
و�سلَّتْ من عروق الده�شةِ ُ
احلبلى معانيها
َ
البنف�سج..
فانطلق
ؤاك
علي ر� ِ
ُ
َو�أَ ْملْتها َّ
َ
يف حرويف واعرتى لغتي احلما ُم
* * *
�أنتِ احل�ضار ُة والن�ضارةُ..
هكذا قال الزمانُ
إنعا�ش..
وكتاب جمدِ ِك �سور ُة ال
إدها�ش وال ِ
ِ
ُ
يف ُ�ص ُح ِف القدا�سةِ واجلاللةِ .
ال�سقيا ..
ُ
رائع ُّ
ينام على جنا ُه الأقحوانُ
ُ
***
ُ
أر�ض ِك �
أبجديات الرجولةِ والبطولةِ
ُولِدَ تْ ب� ِ
والقراء ِة والكتابةْ
ُ
ّ
ثوب التيهِ ..
فتح�ضرتْ �أُممَ ٌ ك�ساها
اجلهل َ
يف ظلماءِ غابةْ
***
ُ
فتوحات ال�ضياءِ ..
أر�ض ِك انطلقتْ
من � ِ
�إىل اجلهاتِ ُّ
ال�سالما
تزف للدنيا َّ
َ
ّ
ُّ
والتوق ِف..
طاغوت التَّخل ُِّف
وتدك
عن قراء ِة ما ِبهذا الكونِ ..

القائد

• حكمت فرح

مبنا�سبة
ذكرى جتديد البيعة
لل�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد
عملت للمجد مل تعمل لدنياكا
يا قائد ال�شعب ما �أ�سمى �سجاياكا
هذا طريق العال فاركب م�آثره
ال تخ�ش ب�أ�س ًا فعني اهلل ترعاكا
وال تخف حا�سد ًا فاهلل يخذله
مهما تخفى ،ومهما حاك �أ�شراكا
�أر�ضيت �شعبك والأخيار كلهم
ماذا عليك �إذا ال�شرير عاداكا
�أعطيت عد ًال بال من وال ملل
فما �ضننت وال قلت عطاياكا
ورحت تبني �صروح املجد عالية
�إن امل�ؤ�س�س حب ال�شعب �أو�صاكا
وكنت �صلب ًا �أمام احلادثات فمن
يقوى على ق�سوة الآالم �إالكا
مل تن�س عاجزة �أزرى الزمان بها
وال يتيما فكيف اهلل ين�ساكا
ملا رميت ب�أحداث مروعة
طلبت عونا ،وكل ال�شعب لباكا
قيثارة ال�شعر با�سم اجلي�ش كم �صدحت
وكم �أ�شادت بذكراه وذكراكا
ال ينت�سى املجد �إال حني ت�سعفه
�سبحان من �صاغه لطف ًا و�إدراكا
�صعب على الدهر �أن ُيح�صي م�آثركم
و�أن يحيط مبا تهديه ميناكا
�إين لأ�س�أل والإعجاب ميل�ؤين
�أترت�ضي الأر�ض والعلياء �سكناكا
خاللك البي�ض �أزهار معطرة
فوح اجلنان ن�شقناه برياكا
�إين �أتوق �إىل ر�ؤياك من زمن
فهل �ستنعم �أ�شواقي بر�ؤياكا

(( الق�صيدة الفائزة باجلائزة
الأوىل يف م�سابقة (�أبي الفداء
ال�شعرية عام )) )2015
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�آخر ما قالته �شهرزاد
• فاديا عي�سى قراجه
بلغني �أيها امللك ال�سعيد ذو ال��ر�أي ال�سديد �أنه يف
ليلة عا�صفة غاب قمرها ونعق فيها الغراب ،عانى
ربحة  ..تقلب ف��وق �سريره
حكم الدين من �آالم م ّ
الغايل امل�صنوع من �أخ�شاب الأبنو�س الذي قدمه له
�سفري الهند لدى مملكة الريحان ،بعد �أن �أعجبه �صوت
الوزير حكم الدين  ..كانت الآالم ت�شبه ما ت�شعر به
امل��ر�أة �أثناء املخا�ض وقد خرب هذه الآالم �أثناء و�ضع
زمردة جاريته ،ولدها ال�سفاح مع عبده مربوك الذي كان
يظنه خم�ص ّي ًا  ..بعد ليل طويل هد�أت املواجع وا�ستيقظ
حكم الدين وحت�س�س �إليته فوجد حتتها بي�ضة ذهبية
ت�برق �أك�ثر م��ن خ��د جاريته  ..الآن ع��رف �سبب ت�شنج
ع�ضالت بطنه وات�ساع �أمعائه وهو يحاول �إخراج البي�ضة
من دبره ..
�صاح مثل ديك جريح � ..أم�سك بالبي�ضة وقلّبها فوق
كفيه وهو ال ي�صدق ما جرى ..
هب من فرا�شه كاملل�سوع  ..والريح تعربد وراء نوافذ
ّ
غرفته فتنحني �أ�شجار الكرز والتفاح ب���أمل وان�سحاق
 ،وتتخلى عن ثمارها غري النا�ضجة و تتدحرج �ضاربة
زجاج نافذته املع�شق ب�أبهج الت�شكيالت الفار�سية� ..شاركت
الكالب الريح معلنة خوفها بعواء بطيء  ،ممطوط مولول
دار ح��ول �سريره � ..أطف�أ ال�شموع  ..ق��ام ثم قعد ..
وعيناه تزوغان هنا وهناك وترم�شان بحدة وحرية ..قال
يف �سره :من �سي�صدق؟ من �سي�ستمع �إىل �أ�سخف حكاية؟
لقد و�ضعت بي�ضة بحجم بي�ضة النعامة ،بلون الذهب
 ..لكن ماذا لو كانت ذهب ًا حقيقي ًا ؟ �أنا حكم الدين � ..أنا
أ�شرع يف هذه اململكة � ..أنا من �أغيث امللهوف  ..هل تكون
من � ّ
لعنة ال�شقية زمردة التي تنال الآن عقوبتها يف �سقيفة
باردة  ..لقد هددتني بدموع حارقة وقالت ب�أنني �س�أندم
.......
كان يتحدث يا موالي وبيده البي�ضة يفركها ويقلبها ..
رب.........
فج�أة �أ�ضاءت غرفته ب�ضياء �أبي�ض ودخان مغ ّ
�سمع همهمة ذليلة  ..وخرج من البي�ضة مارد كبري  ..مل
يقهقه كعادة املردة ،ومل يقل (�شبيك لبيك) بل وقف بني
يدي حكم الدين و بد�أ بالبكاء ..
�أ�سقط بيد الرجل وجل�س على ال�سرير مبهور ًا  ..بل
الأف�ضل �أن نقول �إن��ه تداعى على ال�سرير بعد �أن فقد
وعيه ..
اقرتب منه امل��ارد وجل�س على ركبتيه حتى �أ�صبح بني
يديه  ..و�صاح ب�صوت كالرعد:
�أنت  ....ه ...ي ......ي ..........ا�سمعني و�ساعدين
فال�ساحر ال�شرير الذي �سجنني يف هذا العماء الذهبي
تنب�أ ب�أنني �س�أخرج من رحم الذهب على يدي منقذ تنطبق
�صفاته عليك  .........لقد اقرتفت ذنب ًا عظيم ًا �أيها
احلكيم  ..بعد �أن كنت �صاحب جتارة �أ�سافر بني البلدان
 ،و�أربح املال الوفري ..
وقد �أعطاين اهلل الل�سان احللو ي�سيل الكالم منه �سيالن
الع�سل من القفري � ..أفاو�ض زبائني بلغة مل ي�سمعوها ..
و�أجادل الن�ساء بحركات مل ي�ألفوها .
متلملت �شهرزاد وك�أنها تريد �أن تتوقف منتظرة �إ�شارة
من الديك  ..لكن امللك كمم فم الديك ف�أكملت �شهرزاد
وقد بدا الإعياء على حمياها  ..داعب امللك خدها الأ�سيل
وم�سد فوق �أ�صابعها احلرير فتدفق الدم على وجنتيها،
ّ
وقرب من �شفتيها ك�أ�س النبيذ الأبي�ض الذي تع�شقه...
ّ
ا�ستعادت نا�صية الكلم بعد �أن كرعت ك�أ�س النبيذ دفعة
واحدة..وهزت جذعها كنخلة تنوي طرح الرطب ..
قالت  :يا موالي بقي املارد ي�شرح ق�صة حتوله �أمام حكم
الدين الذي كان يالقي كالم املارد يف نف�سه ال�صدى الكبري
 ..فهو �سيدخل رحم الذهب لأنه �أغوى زمردة بكل ما لديه
من فحولة ومال و�سلطان ،هو من �سرقها من عاملها وحرمها
حبيبها ،وحارب بكل �أ�سلحته كي ي�شرتيها من تاجر �أ�سود
ي�ضع ري�شة طاوو�س على عمامته ذات اللون اجل��زري ..
وبيده �سوط مزرك�ش بكل الألوان ،تنتهي ب�شرائط ت�سلخ

اجللد  ..قال النخّ ا�س :هذه اجلارية قادمة من بالد الروم
 ..ج�سدها غ�ض ب�ض � ..ساقاها حليب م�سكوب بقوارير من
بلور � ..صدرها ب�ستان من رمان فار�سي � ..صوتها بحة ناي
 ..ال يدري كم �أهدر من مال اخلزينة حتى متكن من �شرائها
 ..ومل يعرف ب�أنه �أح�ضر ال�شيطان بذاته �إىل ق�صره ..
يف الليلة الأوىل ا�شرتطت على حكم الدين �أن ي�شرتي لها
ديك ًا رومي ًا  ..ويف الليلة الثانية ا�شرتطت �أن يتعرى �أمامها
كي مي�شي الديك على ج�سده ،وينقر �أماكنه احلميمة ..
ويف الليلة الثالثة يا موالي مل يواقعها حكم الدين فقد
ا�شرتطت �أن ي�شرتي لها جدي ًا عمره ي��وم  ..ويف الليلة
الرابعة ا�شرتطت �أن ي�أكل احل�شي�ش مع اجلدي  ..وال زالت
ت�شرتط حتى قب�ض عليها حكم الدين و�أوثقها باحلبال
الغليظة وطلب من خادمه مربوك �أن يودعها يف ال�سقيفة
املعتمة حتى تقر�ضها القوار�ض  ..ولل�سقيفة حديث ي�شيب
من هوله الولدان.
كان املارد ي�شكو حلكم الدين عما فعله ب�أهل بيته بعد
�أن اغتنى ..وكيف طرد ولده الوحيد من ق�صره ،وكيف
بد�أ يبدل الن�ساء كما يبدل ب�ضاعته ففي كل ليلة طعم
ول��ون يتمرغان ف��وق فرا�شه ،وكيف جل���أت ام��ر�أت��ه �إىل
اجلني الأحمر الذي �سجنه يف بي�ضة الذهب املنحو�سة
كانت �شهقاته تقطع �سل�سلة �أفكار حكم الدين  ..ثم يعود
تدريجي ًا �إىل ال�سقيفة  ..ثم يتذكر غياب م�بروك عن
ق�صره من دون �أن يحاول البحث عنه ....ثم يعيده �صوت
املارد الباكي ال�شاكي  ........ثم يتوه عن كل �شيء وي�سقط
يف كوخ يطن فيه النحل ويطن الذباب ويدب النمل .......
وال من ي�سمع �صريخه وهذيانه .....
�إىل �أن توقف امل��ارد عن الكالم  .و�أنهك حكم الدين
وخرج �صوت الديك املكمم يعلن توقف الكالم املباح ..
هرولت �شهرزاد قا�صدة باب املخدع املف�ضي �إىل احلرية،
لكن �شهريار مد ع�صاه النارية التي التفت حول رقبتها
فالتفتت �إليه والأمل باد عليها وقالت� :أال تخاف من لعنة
البي�ض .......
قهقه �شهريار وخل�ص عنق �شهرزاد من ع�صاه القاتلة
وقال :لن ت�صيبني قبلك هيا عودي فقد �شوقتني ....
جل�ست �شهرزاد �أمامه وقد �أ�صابها البكم  ..ركع �شهريار
عند قدميها وق��ال� :أن��ا �أع��رف �أن ه��ذه ق�صتنا و�أع��رف
ع�شقك ال�ساذج لعبدي م�سرور ..
و�أعرف �أكرث و�أخطر من ذلك  ..ف�أنا مذ �أ�سكنتك ق�صري
�أ�صبحت �أ���س�ير ح��روف��ك وهرطقاتك وهذيانك  ..فكل
حكاية �أ�سمعها �أقلبها و�أفككها و�أبعرث �أبطالها ثم �أ�ضربهم
ب�سيفي كي ي�ستنطقوك  ..ما ر�أيت امر�أة م�شغولة بال�سرد
وم�شغوفة باحلكي مثلك ....
رمبا ظلمتك  ..رمبا �سرقت منك عاملك  ..لكني منحتك
ما مل مينحه رجل لأنثاه  ..ف�أنا و�ضعت كنوز علي بابا بني
يديك بل �أعطيتك كلمة �سر املغارة� ..أنا من جعلت الن�ساء
تقلدك يف م�شيتك  ..يف جل�ستك  ..يف �شرابك  ..يف �صوتك
 ..يف خوفك ودالل��ك � ..أن��ا من جعلت الن�ساء تتمنى �أن
تكون مكانك � ..أعرف �أن كل حكاياتك ت�ستهدف عر�شي ..
وتتمنى موتي  ..ف�أنا مت من �أول ليلة و�أول حكاية � ..أنا
من حفر قربه بيديه ..
�أنا من خانتني الن�ساء � ...أنا من جعلتني الن�ساء حكاية
ال تنتهي � .....أنا من قتلتني �أول امر�أة ع�شقتها ،فقتلت كل
الن�ساء .......
�أنا �أ�سري احلكايا فال ت�صمتي يا �شهرزاد .
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�أبطالها الحياة و الموت
•�إباء فاروق هوا�ش
حب �أبطالها احلياة
فقط يف �أيام احلرب ُتخلق �أغرب ق�صة ٍ
ُ
فامل�سافة بينهما حلظة ..حلظة ُيك�سر فيها حاجز
وامل��وت....
الزمن..
���ذوب فيها �آم��ال��ك حياتك وم�شاعرك ب���إرادت��ك �أو بغري
ت ُ
ُ
بخيوط خفية ال تعلم من �أين �أتت
الق�صة
تلك
ن�سج
ت
إرادتك...
�
ٍ
ُ
�أو كيف بد�أت..
ال�سماء هنا تنهمر بالغيث الطاهر والقذائف احلاقدة معا يف
ُ
ُ
�آنٍ مع ًا ..تلك القذائف احلانقة ال تبقي وال تذر
تطال حتى رج ًال حتت خط احلياةٌ ..
رجل ال يريد من دنياه
�إال َ
َ
مبذاق خمتلف
ورغيف عي�شه لكنَّ رغيفهُ اليوم
قوت يومه
ٍ
مذاق املوت..
َ
�صوت تلك القذائف والآن ..عاينَها َخبرُ َ طعمها
ي�سمع
كان
ُ
ٌ
وغربت �شم�سه ....غربت بعدما ت�آمرت عليه دول با�سرها..
ٌ
دول على َنحيبها حلرق بع�ض اليهود والآن ُت�صفّقُ ملن �سلب
�شعب ب�أكمله..
حياة ٍ
هكذا يبا ُع ُ
املوت رخي�ص ًا يف حياة يحدّ ها الهالك من كل اجلهات
باب بيته ولن ُيهرع �إليه �صغاره.
 ...من اليوم لن َيفتح َ
�سيظلُّ مغلق ًا تخنقهُ عت ُ
ْمة الليلِ و�صمته ...من اليوم �ستبكي
ً
�صامتة بعينني من َجمر..
زوجه
�صامت لو تكلما َ
عاب �صمتهُ َ
ِّ
ٌ
خلق
لفظ النا َر والدما
قل من َ
احلز ُم �أبكما
ال ت�سلْ عن �سالمته روحه بني راحته بدّ لته همومه كفناً
من و�سادته
عندَ املوت ُ
تقف الكلمات وت�سكتُ الإ�شارات والعبارات ...وهو
ال�شيء الوحيد الذي ال ن�ستطيع �أن نخترب ُه ون�صفه.
ُ
بل نراه من بعيد وك���أنِّ النهاية هي املعنى احلقيقي لكل ما
برهة من الزمن..
حولنا ..ترى كل ذلك يف
ٍ
يف احلرب وفيها فقط عليك �أن توطّ نَ نف�سك �أنك قد تفقد
َّ
كل �شيء يف حلظة ..حلظة تخت�صر عمرك كلّه ترى فيها كدح
ً
وتعب ال�سنني ماثال �أمام عينيك كبيت من الرمل ُيهدم مبوجة ٍمن
البحر..
يومئذ �أن��ه با�ستطاعتك التغلّب على تلك اللحظة..
اعلم
ٍ
با�ستطاعتك هزميتها  ...هَ دْ مها من ج��دار الزمن بقوة احلق
وثباتك عليه ..فماذا ع�ساها �أن تفعل يف مواجهة ح�صون
ح�ضارةٍ �أخذت قوتها من ال�سماء امتدت �آالف ال�سنني و�آالفها..
ح�ضارة �سقطت �أمامها �أكرب قبعات الدنيا ..ح�ضارة �أ�صلها
ٌ
ثابت وفرعها يف ال�سماء� ..أثمرت رجا ًال حقيقيني
ٌ
نقود وال ٌ
زيف كاذب عن واجبهم
رجاال ال تلهيهم
حفنة من ٍ
املقد�س.
هيهات �أن نن�سى ما م َّر بنا� ..سنح�شدُ الطّ اقات ون�سخّ ر الأقالم
ون�أخذ َّ
احلق باحلق ..لنكون �سطور ًا حمفور ًة يف �سجلاّ ت التاريخ
يقر�ؤها النا�س بعد �ألف �سنة ..فاعلم �أنها لن تدوم فما هي �إال
برهة و�ستنتهي بل ُ
متوت يف ّ
خط الزمن ،فالتاريخ يقول �إنّ حلظة
توهج َنوره باحلق.
الباطل ال ت�ستطيع مقاومة دهر ّ

10
�صباح �آخر للذبح !!
• موفق نادر
كم هو خاد ٌع
ْ
ولئيم
ٌ
الفجر
هذا
ُ
عجيب
وكم هو
ٌ
ْ
فظيع
ٌ
ُ
ال�ضيف
هذا
الباب
تفتح له
َ
ُ
الريف
بكلِّ ب�شا�شةِ �أهل
ِ
َ
ي�ضع ال�سك َ
عنقك
ني على
وي�سحبهُ
أنبياء يف قلوبهم
بكلِّ ما ترك ال ُ
من غِ لٍ
ٍللذبح
و�شهوة
ِ
تطقطقُ ا َ
ُ
بالنعا�س
امل�شبعة
حلنجر ُة
ِ
ني الدافئةُ
وتنفلتُ ال�شراي ُ
مرعوب
بدم
ٍ
ٍ
ي�شخب فوقَ اجلدا ِر
ُ
الغريب
ال�ضيف
وعلى حلية
ِ
ِ
القاد ِم من ظلمةِ الزمانِ
يتهادى اجل�سدُ
ُ
وي�سقط
عندَ العتبةِ
ني
ويف العينني الزائغت ِ
عتب
بقايا ٍ
وده�شةٍ !!
َ
هناك يف قريةٍ موغلةٍ
ال�شم�س
يف بهاءِ
ِ
ظهرها �إىل جبلها العايل
ت�سند َ
�سهر
هجعتْ بعد طولِ ٍ
َ
الغائب
حكاية االبن
وهي حتر�س
ِ
ُ
َّ
اجلبل يروي لها تفا�ص َيلها
ظل
ري
حتى
ِ
الرمق الأخ ِ
من العتمةِ
هجعتْ
وهي ال تدري
�أنّه َ
القريب
خلف �سو ِر البيد ِر
ِ
كائنات تبت�سم كال�ضباع
البي�ضاء
فت�ضيء �أ�سنانُها
ُ
َ
املحفوفة
�شوار َبها
ُ
ري
ال�سواط
ت�شحذ
وهي
َ
وتدعو ر َّبها
ذا اجلاللِ
َ
الرقاب طر ّي ًة
يجعل
�أنْ
َ
والدم �سخيا
فهذا يومٌ �سيكونُ م�شهود ًا
الرب !!
للوقو ِع يف ح�ضن ِّ
أبواب
انفتحتِ ال ُ
ترحيب ًا
الغب�ش القادم َ
ني
ب�ضيوف
ِ
ِ
الن�صو�ص
من ظلمة
ِ
والأورا ِد
َ
ال�شم�س
وقبل �أنْ تبز َغ
ُ
من خلف التلةِ
زلق ال ُ
َ
أطفال املرعوبونَ
امل�سرعونَ لنداء �آبائِهم
الدافئ
بدمهم
ِ
و�سمعوا
قهقهاتٍ
حارق
بن�شيج
تختلط
ٍ
ٍ
َ
وخالل �ساعةٍ واحدةٍ
ُ�شطبتْ من املُف ّكراتِ
ٌ
كثرية
مواعيدُ
للحراثةِ
والعباد ِة
والذهاب �إىل اجلامعةِ
ِ
ُ
ووفّرتْ
أرواح
مئات ال ِ
َ
م�صاريف يومها
وهم عي�شها
َّ
َ
وخوف خالقها
لأنّها
بب�ساطةٍ
ُذبحتْ
ُذبحتْ
ُذبحتْ
ُ
ذبح من قبل !!
كما مل ت ْ

شعر
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غا ٌر

على �شَ ف ِة الحبيب ِة
•وليد غرز الدين
غا ٌر على َ�شفةِ احلبيبةِ
ها هُ نا قلبي حتنَّى
لرباب الآلهات
ِ
و �سقى من َ�شفةِ املطلو ِع
�أوتا َر الأيامى
ال�سو ِد َ�صلَّى
«للحِ جا ِر» ُّ
ج�سر الأماين
و بنى
َ
َمدَّ �ضلع ًا من �صهيلٍ
يح َج ْمع ًا
َو حدَ ا يف ِّ
الر ٍ
َوينابيع الوريد .
**
ها هنا قلبي حتنَّى
و لعيني ظبيةٍ وح�ش َّيةٍ
عن ليالٍ غابرات!
كم حدَّ ثتْهُ ْ
ْ
ف َّر َخ الآهاتِ �ص ّب ًا
ناي و غيدْ
م َّو َج اللوحاتِ م ِْن ٍ
*
َّ
ها هنا قدْ علقتني
ُ
فرحة «احلبلِ املُ َو َّد ْع»
ل�ؤل�ؤ ًا يف الدّ اليات
ُ
ال�سها ِد �أحال َم
ع َّت َقتْني
يقظة ُّ
ال�صبايا
َف�سرى توقُ انعتاقي
ع َ
رئم
ني ٍ
أمطرتْ ر�شق ًا ف�أحياين ال َّن�شيدْ
� َ
**
للجبالِ ال�ص ِّيدِ قلبي
َي َتحنَّى
َح ْب َ
طعم املعاين
الرمانِ يف ِ
كة ُّ
َّاح البالد
م ِْ�س َك تف ِ
�أَ َّم بي ُ
لثغ الأغاين
و جرى ن�سغ ًا وطيد
***
اخل�صب و املاءِ البتولْ
يا بالد
ِ
أعجمي
�إنْ عال �صوتي بليلِ �
ٍّ
ُ
�إنْ َح َمتْ روحي خ�سارات الق�صيد ْه
نحتْ َك ُّف ا�شتهائي
َج َ
ملواويل اخلزامى
طيف
جلناح النَّحلِ يف �ألوانِ
ٍ
ِ
اخلدين
�أ�سكرتْهُ �سمر ُة
ِ
يف وجه الكرو ْم
�أر�ضعتْهُ ق َّم ُة النهدِ بعلياء ال ُق َل ْي ْب
ق َّب َلتْهُ ُ
غر املُ َر َّي ْن
لهفة الثـ َّ ِ
ُ
اخليل الأ�صليهْ
و �إذا ما جادَتِ
القلب املُحنَّى
�ض َّمتِ
َ
ثم ما َدتْ
َّ
ثم َ
�صال املَ ْجدُ �إذ نا َدتْ :
َّ
ع�ضيدي..
ولوج الهالِ يف دم ِع املقاهي
يا َ
جلبال
انبالج
َو
الفجر ْ
ِ
َ
من طلِّ ا ِ
يا �سويدا
تحَ
ها هنا قلبي نَّى
ملح الق�صيد.
�صبيب
َك
ِ
ِ
الربق يف ِ

ال�سويداء

•من�صور ال�شما�س
رف الفرا�شات انطلقْ
يز ّين الطريقْ
حائم
�سرب
و�ألف ٍ
ٍ
يرت�شف الرحيق
***
مب�سم �أ�ضحى �إىل قلبي
من
ٍ
وطن
ْ
املحن
ي�ستمطر ال�صرب ب�أيام
ْ
وطن الرجولة يرتدي
خ�ضر اجلنائن معطف ًا
واحلب حلنٌ يف دمي

وحينما �أعيا ف�ؤادي �صربه
�أطلقت بوحي ً
نغمة
تردد اال�سم الذي
�أ�ضحى ن�شيد ًا يف دمي..
�أحبك يا ورد ًة
املع�صم
كالو�شم فوق
ِ
ري
ويف ر�ؤى القلب ت�س ْ
ق�صيد ًة من نرج�س ونا ْر
وا�سمها مكلل بالغار
فهي �سويداء الرجولة والبطولة
الفخا ْر

حكاي ٌة من الجنوب

• ه�شام عمران

ح����ك����اي����ة ال����نّ���������ص����ر والإ�����������ص����������رار ي����روي����ه����ا
الق����������وا ال����ب����غ����ي���������ض ب������أج�����������س�����ادٍ م����ط����هّ����رةٍ
ال���������ص����ي����د ال ت����خ����ب����و م�������ش���اع���ل���ه���ا
م����دي����ن����ة
ّ
ْ
ْ
ْ����ره����ا ِك���َب��ارَ ًا
ف
����
����س
�
�
أ
������ر
ف������اق
����وي����داء
ال���������س
ه�����ذي
ِ
َ
ّ
ُ
����ر �إىل
م�����ا������ض وح����ا�����ض����رةٍ
��������ر ب����ف����خ ٍ
ٍ
وانْ��������ظ ْ
م������دي������ن������ة اجل�������������ود ال ت�����خ�����ل�����و م����ن����ازل����ه����ا
������ص�����وت الأ�������ص������ال������ة ي����ع����ل����و م������ن م����دار�����س����ه����ا
ال�������ص���ي���د ه���� ّب����وا وا ْرت������ق������وا ����ش���رف��� ًا
�أب�����ن�����ا�ؤه�����ا
ّ
ً
خ����اف����ق����ة
ال����������راي����������ات
ف�����ز ّي�����ن�����ت �أر�������ض������ه������ا
ّ
ه������������ذي ب�������ل������ادي ب����������
أط���������ي���������اف م������ل������ ّون������ةٍ
ٍ
ت����ف����رق����ه����ا
يف
ل������ئ������ي������م
خ�������اب�������ت ظ�������ن�������ون
ٍ
ّ
واح������ات������ه������ا اخل�����������ض�����ر ج��������ن ٌ
ّ��������ات ل�����زائ�����ره�����ا
�أر��������������ض اجل�������ن�������وب ب�����ه�����ا ع�����������ادت م�����ط����� ّه�����ر ًة
ّ
وط������ن
ال�����������ش�����وق يف
ع����ل����ى احل�����������دود ت��ل��اق�����ى
ٍ
ف����ي����ه����ا ال�����ق�����ل�����وب ت���ل��اق������ت ع�����ن�����د خ���ف���ق���ت���ه���ا
�إذا ال�������دّ م�������اء ع����ل����ى �أط�����راف�����ه�����ا ا ْم����ت����زج����تْ
ه�����������ذي اجل��������م��������وع ل�������������س������ور ّي������ا حم���� ّب����ت����ه����ا
وراي����������������ة احل��������������قّ ت�����ع�����ل�����و م��������ن م�������آذن������ه������ا
اهلل �أك��������ب��������ر ����������س���������ور ّي���������ا ت����������ر ّدده����������ا
�����������ص�����لّ�����ي يف حم����ا�����ض����ره����ا
ل�����ه�����ا ال�����ق�����ل�����وب ُت َ

• زياد �سودة

أر�����������������ض ت��������ر ّب��������وا يف ن�����وادي�����ه�����ا
ُح�������م�������اة �
ٍ
وع���������� ّم����������دوا ب����������أري���������ج ال������������������دّ ّم وادي�������ه�������ا
ع����ن����ه����ا امل�����ن�����اب�����ر ت�����������ش�����دو ف�����خ�����ر م���ا����ض���ي���ه���ا
وا ْم�������ل��������أْ
َ
ج�������������رارك ط����ي����ب���� ًا م������ن خ���واب���ي���ه���ا
��������م م������ن �أ�����س����ام����ي����ه����ا
إ���������س ٌ
م�����ه�����دُ ال����ب����ط����ول����ة � ْ
م������ن ������ص�����وت ح�������� ٍّر ُي�����ل����� ّب�����ي ������ص�����وت داع����ي����ه����ا
ّ
وال�������������ض������اد ت���ب���ن���ي ج�����������س�����ور ًا م������ن ق���واف���ي���ه���ا
رج�������������س ي���ع���ادي���ه���ا
وط������� ّه�������روا الأر�������������ض م������ن
ٍ
ّ
ت�������������زف ن�������������ص������ر ًا ل�������������س������ور ّي������ا وب����ان����ي����ه����ا
������ش�����ع�����ب ي���ل���ب��� ّي���ه���ا
ي������������ذود ع�������ن �أر��������ض�������ه�������ا
ٌ
ّ
ف����ال���������ش����ع����ب ج������ن������دٌ ل�����������س�����ور ّي�����ا وراع�����ي�����ه�����ا
ّ
ال�������������ش������دائ������د �إع���������������ص�������ا ٌر ل����غ����ازي����ه����ا
ويف
ً
ل����ل����ب����ح����ر ت�����ر������س�����ل �أ���������ش��������واق��������ا ت���ن���اج���ي���ه���ا
ّ
ال�����������ش�����وق �أط�������ي�������اف ال������ه������وى ف��ي��ه��ا
ووح�����������د
ّ
ف������ج������دّ د ال����نّ����ب���������ض ح������ ّب������ ًا يف �أرا�����ض����ي����ه����ا
���ح���ي���ي���ه���ا
ف�������الأر��������ض ت�����زه�����ر ن���������ص����ر ًا ب�������ات ُي ْ
ف�����ل����ا ح��������ي��������اة ل����������وغ����������دٍ يف ب�������وادي�������ه�������ا
اهلل �أك�������ب������ر تحُ�������ي�������ي ق������ل������ب ُم���� ْع����ل����ي����ه����ا
ً
��������ل�������اال حل���ام���ي���ه���ا
ف����ي����ن����ت���������ش����ي ال�����ق�����ل�����ب �إج
واهلل ي�����ح�����م�����ي ج���������ن���������ود ًا يف رواب�����ي�����ه�����ا

�أجملُ ال�شَّ هدِ  ..بَوحُ ها

ُ
رب احلما ِم حويل
هكذا
يطوف �سِ ُ
ثم �أم�ضي بن�شوتي
�إىل �آخر الك�أ�س
ُ
الثمالة
حيث
َ�شهدٌ
و�سرب من يمَ ا ْم
ٌ
***
غارق ًا يف �شجوين
�أم�ضي �إليها
وحني �أ�صحو
�أرى الك� َأ�س فارغ ًا
ماج فيهِ الغرا ْم
وقد َ
***
ك�أمنا حريتي يف َّ
الطيو ِر �أربكتني
ورحتُ �أ�س�ألْ
كيف ال تفارقني
تغافلني
وجتيء بغفوتي
و�أنا الهاجع
اجلناح !!؟
حتت دفء
ِ
***
ٌ
ك�أمنا ن�سمة من العبري ت�سري
أقاح
�أ�شُّ مها  ...عبق ًا من � ِ

***
يل ما تراءى
يف َم�ساءِ الذكرياتْ
هذا �أنا َ ..طوا َف ٌة َعينايَ حول احلديقةْ
ُ
َرا�شات اللَّواتي
والف
ُكنَّ حويل
ما يَزلنَ  ..محُ َ َّوماتْ
***
هذا �أنا �أُ ِح ُّب
ولكم �أُ ِح ُّب َّ
ري !
الط َ
ري كرثثراتْ !
تنرثن ال َعب َ
***
أرحب غابة من
وما � َ
دفء ما تركت
جمر املواقِ دُ
من ِ
يا حبيبي !!
�إنَّ �أجمل ما يطوف بنا
مر
من �أمنياتِ ال ُع ِ
ُ
ُ
طيوف الأمنيات ْ !
�أجملها ...

قصة

• �سها جالل

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1601":الأحد 2018/8/5م  23ذي القعدة 1439هـ

يا ولدي ال تغرق

يا �أماين �ساحميني....
حلم م�ضى ،رك�ضنا يف �ساحة
ذات ٍ
اجلامعة مثل طريين ،تعانقنا ونحن نحمل
وثيقة التخرج.
ذات م�ساءٍ م�ضى ،جمعتنا غرفة النوم
على رحيق القبل.
�صباح م�ضى ،كنا ن�شرب القهوة
ذات
ٍ
مع ًا ،و�أم��ام فنجان قهوتك و�ضعت زهرة
الغاردينيا التي تع�شقني ،كنت على يقني
�أن الذي يف �صدرك هو قلب ع�صفور يبحث
عن الدفء واحلنان.
ني حتركت
فج�أة وب�ضربة �شيطانٍ مب ٍ
ري��اح ال�شمال القا�سية ،وعلى غفلةٍ منا،
قلعت �أوت����اد خ��ي��ام��ن��ا ،تقا�سمنا �صوت
الفزع ،م�سحنا ب�أيدينا بقع الدم املتجمد
على وجوه املقتولني ،ركبت ر�أ�سي حينها،
ملك م�ستبدٍ بعر�شه:
و�ألقيت بقراري مثل ٍ
 ال جمال للبقاء !ولكن يا حبيبي؟
ك��ان ق���رار ًا �أحمق طائ�ش ًا ،يف حلظة
�ضعف ك�سرت احللم يف البقاء...
ٍ
يوم وداعنا تهاطلت الدموع مثل مطر
هدته
ك��ان��ون ،قالت �أم��ي ب�صوتها ال��ذي ّ
دموع رحيلنا:
يا ولدي ال تغرق.
قلت:
وداع ًا يا مدينتي الكاحلة.
وبد�أت البحث عن مهربني ،عمن يجعلني
هائم على وجهي
و�أماين نعرب البحر ب�أمانٌ ،
مكتب �إىل
�أدور من �سم�سار �إىل �آخ��ر ،من
ٍ
مكتب ،وجعي ال ي�شبه وجع الدنيا ،منهمك ًا
ٍ
�أبحث عن وجهٍ م�أمولٍ  ،عن يدٍ ال ت�سرقني
وتقذفني �إىل �أر�صفة الطرقات.
�أخ��ي�ر ًا ج��اه��رين ال��ن��ور ،وك��ت��م ل��ون
ال��دي��ج��ور ،توكلنا ع��ل��ى احل���ي ال��ق��ي��وم،
ّ
و�صعدنا �إىل مركب العبور.
كانت الوجوه ذابلة مثل �أرغفة خبز
خ��ري��ف �أ���ص��ف��ر ،كل
م��ع��ج��ون��ة ب������أوراق
ٍ
مالحمها توحي بالقنوط وحزن غائر يف
ملكوت القلب يخفي الدمع الهتون.
لكل واحد يف �سرية احلرب حكاية نزوح
وهروب وجلوء.
املرة �إال بعد فوات
احلقيقة
مل �أكت�شف
ّ
الأوان ،ك��ان كالمهم ع��ن حرية �شعوب
كنهر من
كنهر من هراء ،نعم ٍ
العامل الثالث ٍ
هراء ..
كان عددنا قد جتاوز املئتني ،رمبا �أكرث،
ال �أ�ستطيع �أن �أرك��ز ،مالّ املركب بنا ذات
اليمني وذات ال�شمال ،ب��د�أ مييل ناحية
ال�شمال ،و�أ�صوات الن�ساء والأطفال تعالت
كما يف بئر اجلحيم:
يا اهلل  ،ماذا حدث؟
�أم�سكت بيد �أماين ،قلت لها:
 ال ترتكي يدي ،مت�سكي بها جيداً� ،أمي�أو�صتني �أال �أغرق.
يف غفلةٍ م��ن ق�صا�ص ال��زم��ن ،امتدت
موجة �صارخة بوح�شية ،دفعت املركب
�إىل �أع��ل��ى ،ث��م حطته ب�ضربة واح��دة
داخل قا ٍع من املوت الز�ؤام.
كذبوا علينا حني قالوا توجد على �سطح
املركب �سرتات جناة.
كذبوا علينا حني قالوا الأر�صاد اجلوية
ت���ؤك��د �أن البحر ه��ادئ ن�سبي ًا م��ع بع�ض
الغيوم اخلفيفة.
وب���د�أت �أ���ص��رخ م��لء �أمل��ي� ،أيتها الريح
العاتية توقفي ،يا لألئ البحر والأ�صداف
احمليني على �أكف الرحمة� ،أمي �أو�صتني

�أال �أغرق.
يا م��زارات الأنبياء ال ت�صمتي ،هبيني
كنت ُبهلول حارتي وم�سكني
بركات النجاةُ ،
وبني خالين وجميع �أ�صحابي ،واليوم �أنا
ٌ
عربد فج�أة وفتح فمه
ملك لذلك ال��ذي
ّ
مثل مغارةٍ عادت من كهوفها املن�سية.
من ذا يا ترى يعلم �أننا بالوجع ت�آخينا،
بالدمع ت�ساوينا ،بالقهر تقا�سمنا عذابات
تلك ال�سنني التي رحلت ،وماتزال تطلب
املزيد ،املزيد من عهر ال�شتات وال�ضياع
واملوت غرق ًا.
ال لن �أموت غرق ًا� ،أو�صتني �أمي �أال �أغرق،
لكن �أماين رحلت ،ابتلعها البحر يف حلظة
جنون الغ�ضبٌ ،
ويل لنا من غ�ضب البحر
�إذا غ�ضب ،ا�س�ألوين �أنا ،يف تلك اللحظات
امل�صريية بد�أت �أ�صرخ :يا ذا النون ال �أريد
�أن �أغ���رق ،ي��ا ع�صا مو�سى ك��وين مركبي
الذي يحملني �إىل �شاطئ الأمان� ،إىل رمالٍ
ال ت�صدر �صوت ًا قبيح ًا ك�صوت القنابل يف
مدينتي الكاحلة.
هربت من قذائف اجلنون ،لي ً
ال ،نهاراً،
جهاراً ،ول�سوء الطالع مل �أفق �إال و�أنا بني
يدي املوج ال�صارخ �أ�صارع كي �أبقى حي ًا.
و�أماين �أ�صبحت وليمة لأ�سماك البحر
داخل قاعه العميق ،والعميق جداً.
كانت غري مطمئنة يف رحلتنا تلك ،قالت
يل:
 رمبا يفرقنا البحر.ف���رق ال��ب��ح��ر ج�����س��دي��ن��ا ،ل��ك��ن روح��ه��ا
الطاهرة ظلت حبي�سة روحي ،ابت�سامتها
ال���رائ���ع���ة ،وج��ه��ه��ا ال�����ص��ب��وح ،حركتها
الن�شيطة� ،س�أن�سى كل �شيء �إال �أم��اين،
�أو�صتني �أمي �أال �أغرق.
ع�����ص��ا م��و���س��ى حت��م��ل��ن��ي ،ي����أت���ي خفر
ال�����س��واح��ل بعد �أن ه���د�أ ج��ن��ون البحر،
لناج وحيدٍ .
يلتقطون �صورة ٍ
حني �صحوت من هول ال�صدمة والفاجعة
باختفاء �أم��اين داخل قاع البحر ،قررت
العودة �إىل الوطن احلزين� ،إىل مدينتي
الكاحلة.
رغ��م الأ���س��ى وامل���أ���س��اة على ال��ذي حلّ
مبدينتي ،ب�شوارعها وحاراتها و�أزقتها،
تبقى رائ��ح��ة ح��ج��ارت��ه��ا ك��رط��ب �سعف
النخيل.
عند �أبوابها قلت لل�سائق :
 توقف.�ضغط على الفرامل و�س�ألني برنفزة:
 هنا ال ميكننا التوقف ،علينا بالإ�سراعلنكون داخل خط الأمان.
مل �آب��ه ملا قاله ،فتحت ب��اب ال�سيارة،
وقفت يف منت�صف �شارع «الأوت��و���س�تراد»
جل�ست كمن ينوي ال�صالة ،قبلت غبار
الإ�سفلت ،قبلت �أر�ض مدينتي ،ثم وقفت
���ش��اخم�� ًا ،رف��ع��ت ي���دي ال��ي��م�ين و�أل��ق��ي��ت
بالتحية على علم الوطن.

�إخفاق
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•ريا�ض طربة
مل يجد �صديقي راتب بدا من احليلة ،هدفه وا�ضح وغايته م�شروعه ،لكنه مل يعمد �إىل هذه
الأ�ساليب التي ينعتها كل نعت قبيح ،ي�ستنكرها �،إذ لي�ست احليلة �إال بابا من �أبواب الل�صو�صية
�شرعه العاجز لغاية يف نف�سه احلائرة ،ولكن كيف له �أن ينجح يف م�سعاه و�أن ال ينقلب ال�سحر
ّ
على ال�ساحر ؟.
يلح على هذه الت�سمية -حتى �صارت و�سط دوامتها
لقد انغم�ست زوجته يف ال�شابكة -كما ّ
،وهي التي ا�ستبعد كثريا انخراطها الكلي يف جي�ش > النتيني < ن�سبة �إىل النت �أي ال�شبكة
،ذلك ب�أنه ن�صحها �أكرث من مرة �أن متلأ �ساعات فراغها بهذا العامل الإفرتا�ضي ،و�ستجد فيه
متعا خمتلفة ال تعد وال حت�صى ،ومل ين�س �أن يحذرها من خماطره ،فنحن مهرة يف حتويل نعمنا
�إىل نقم ,لكنها يف كل مرة كانت تدافع عن هوايتها املف�ضلة ،فالكتاب الورقي �أجمل �صديق ،و �أبهى
ح�ضورا من هذه الأ�سطر التي ما �إن حت�ضر حتى تغيب ،ويكفي �أن ينقطع التيار الكهربائي حتى نعود
�إىل ع�صر تلم�س النور من �آخر العتمة .
لكن هذه احلال مل تدم طويال ،فمنذ مدة غري ق�صرية ،وبعد �أن احتل الكومبيوتر مكانه يف �صدر
املعرو�ضات التزينية بال�صالون �،إذ ال يليق ببيت �سوري �أن يخلو من هذا ال�ضيف املرحب به جدا
�،صارت هند ت�سرتق ال�سمع والب�صر وتوظف حد�سها وا�ست�شعارها عن بعد  :راتب تغري كثريا ...ها
ماذا يخبئ يف طيات روحه �،صارت �شابكته حقيقة ال افرتا�ضا ووهما  .مكوثه طال ودون ملل �أو كلل،
ابت�سامته التفارق حمياه وهو الذي مل يكن غري عبو�س جهوم .
لعب الف�أر بعب هند ،بل رمبا ظلم الف�أر ،فهند التي كانت تزوجت راتب بعد ق�صة حب ت�صلح
كخط درامي �شائق ،ماتع ،ت�سمع دبيب منلة �إن هي حتر�شت عن بعد عمر من راتبها ،تقر�أ بف�صاحة
منقطعة النظري حركات حبيبها و�سكناته .
�إذا ال بد من �أن هذه ال�شابكة فعلت فعلها حتى جعلت راتبا فوق ال�شجرة ،وكيف لهند �أن تدعه
هناك وهو ال�صدر احلنون ،والقلب الكبري ،والكنز الوافر ،وال�سعد يف عز العمر ،وبهائه ،وهو الرجاء
والأمل يف �آخره .
لكنه اليوم ب�شروده لفت انتباهها جعلها ت�شد �أحزمة حوا�سها حتى �إذا ما �أم�سكت بحروفه تطري
يف ف�ضاء رحب �،أدركت �أن ع�صفورها �آخذ بالتدرب على الطريان خارج قف�صه الذهبي .
اختل توازنها النف�سي ملجرد تخوف من ذلك و�صار هاج�سا ،والبد من �أن تداويها بالتي كانت هي
الداء  ،وهكذا كان ،حتى �صحا راتب من خداع عا�ش عليه مدة طويلة ،كان يظن �أن �آخر �شيء ميكن
�أن تفعله هند هو االن�صراف عن واجباتها املنزلية والزوجية ،اليوم هي من�صرفة متاما ,فنجان
القهوة لها وحدها تبد�أه باكرا بعد �أن تت�صفح الر�سائل  ،وترد على بع�ضها  ،ترتك بع�ضها الآخر
حتى ي�أتيها ال�ضوء الأخ�ضر ليبلل عروق انتظارها .
�صار التوتر �سمة من �سماتها � ،إن �سئلت �أجابت باقت�ضاب :
ناطر �شغلة ...رفيقي غ�سان راح يبعث بو�ست�أكرم عامل م�شاركة بدي رد النت �سيء ..تقول هند ذلك وت�صطنع الهدوء و ّك ّ�أن راتبا مقر �سلفا ب�أحقيتها يف التحدث مع �أ�صدقائها وما
عليه �إال �أن ي�شاركها ال�شتائم على النت وتعرثه .
�صحيح �أن ال�شك زائر ثقيل الظل ،ممنوع عليه الدخول ولو حلظة لبيت احتله احلب ,لكن هذا
االن�صراف الكلي �أثار حفيظته وجعله �أ�سري مقت ال يفارقه �صباح م�ساء .
قرر راتب وقد تفتق ذهنه املحا�صر بالغ�ضب �أن يعيد االعتبار �إىل �صندوق الربيد  ،هذا امل�سكني
املهمل منذ زمن بعيد والذي بات خ�شبه يثن من امللل فال ر�سائل احلب تعطر جنباته وال تلك التي
كانت حتمل عطر اال�صدقاء واالهل .
د�أب راتب يف كل �صباح على فتح �صندوقه وتناول ر�سالة منه ،مع اظهار حر�صه على اح�ضارها
لل�صالون على نحو ا�ستعرا�ضي ومق�صود  ،ع�سى ولعل �أن تعمد هند �إىل �س�ؤاله عنها  ،واجلواب حا�ضر
تدرب على لفظ مفرداته بحيث ت�صيب مقتال ,لكن �شيئا من ذلك مل يحدث  ،مل تكرتث هند وك�أن
�شيئا مل يكن .
قبل �أيام من االنفجار الكبري عمد �صديقي �إىل عدم االكتفاء باح�ضار الر�سالة بل �صار يحرقها
يف ال�صالون وعلى نحو وا�ضح من النزق ،ويردف ذلك بتمتمات غري وا�ضحة املفردات لكنها وا�ضحة
املقا�صد والأهداف  .ويردف ذلك ب�إلقاء رمادها خارج �سلة املهمالت القريبة جدا من متناول يده .
مل يرق هذا الت�صرف لهند ،لكنها مل تبد �شيئا يبعث على االرتياح لدى راتب،لكّن الف�أر هذه املرة
عرف كيف يلعب لعبته الذكية  ،راحت هند تراقب ح�ضور راتب من عمله وماذا يفعل حتى �إذا ما
ملحته يد�س ر�سالة يف عب �صندوق الربيد �أدركت �أنها جنحت يف حل اللغز وفك طال�سم احلركات
امل�ستجدة.
�سارعت �إىل اخلروج من املنزل بعد �أن �سطرت ر�سالة ود�ستها يف عنق ال�صندوق بعدما دبت به
احلياة و�صار يهنئ بلم�سات دافئة .
يف يوم االنفجار حاولت هند �أن تلتقط كل �صغرية وكبرية يف ردات فعل زوجها ،فعندما فتح
ال�صندوق وجد ر�سالتني �سارع �إىل اخفائهما وراء ظهره وبدا مرتبكا ،دون �أن يلمح نظرات هند وهي
تختل�س بع�ضا وحتب�س �ضحكات تكاد تعلو .
يا اهلل ماذا �أفعل ...الر�سالتان مت�شابهتان من حيث ال�شكل واللون وقد خال كل منهما من طابعبريدي ميكن �أن يو�ضح تاريخ الر�سالة �أو املدينة التي �أر�سلت منها .
هل يعقل �أن تكون امر�أة وراء هذه الر�سالة ؟؟ وا�سئلة كثرية .
جل�س راتب على مقعده وبدا متهالكا  ،فتح الر�سالة الأوىل لي�سارع �إىل قذفها وتنحيتها جانبا
�،أم�سك بالأخرى وراح يقر�أ :
حبيبي وقرة عيني راتب  ،انت عمري الذي ع�شته حبا ووفاء �،أنت �أملي يف م�ستقبل نظل فيه
�شمعتني تنريان عمر ورودنا وب�ستان �أمانينا �،أعرف �أنك حتبني منذ زمن بعيد وانك تراقبني وتتبع
خطواتي وقبل �أن يكمل عال �صوته  :كذابة واهلل العظيم كذابة و�ألقى بالر�سالة وكاد ميزقها حتت
قدمه وهو يرجتف غ�ضبا .
�سارعت هند �إليه بني �ضحكات تفجرت وبني �أ�سى �،ضمته ,قبلت ر�أ�سه ،انحنت �أمام ذهوله ،ناولته
الر�سالة ليتابع :
حبيبي راتب الخ ......
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•حممد مظلوم
-1يف الليلِ ،
عجو ٌز � ْأع َمى
رب ال�شار َع،
ع َ
حا ِم ًال زهر َة
�أُقحوان،
ُع ْهدَ تي الأخرية.
--2
واجل َّر ُة اخلز ِف َّية،
�أحيان ًا،
عِ ندما ُ
يهبط ال َغ َ�سقُ ،
تنظر �إىل َنف�سِ ها يف
ُ
املر�آةِ،
تنمو ُمتو ِّردة.
ُوجو ٌه ُ
--3
�سط ال ُغرفةِ
يف َو ِ
ٌ
ٌ
كبرية،
طاولة
يف الأعلى،
ٌ
ُ
فارغة
حقيبة «ت�شيلو»
هلْ تتذ َّكرين؟
--4
َبينما كا َنتْ تنزُ ُل
َد َرجاتِ ال�سلَّ ِم
ٌ
وردة من َ�ش ْع ِرها.
َ�سقطتْ
ْ
مل الت ِقطْ ها.
-5�سيكونُ من الأف�ضلِ �إذنْ
�أنْ َت ْب َقى �صاِمت ًا.
ف�إنْ ُقلتَ «غداً»
�ستبدو َكاذِب ًا.
ُ
الليل
ال ميكنُهُ �أنْ ُيخْ فِيك.
كارلوفا�سي:
.88/8/20
--6
�صف ُ
فن
ال�س ِ
َّارات �إنذا ِر ُّ
تتقاطع م َع
ُ
أجرا�س الكني�سة.
ني �
ِ
رن ِ
القوارب
ُ
رب.
وَ�صلتِ ال َّ
الكنائ�س
ُ
انتقلتْ �إىل ال َب ْحر.
وحيد،
كلب
ٍ
لي�س �سوى ٍ
َ
وحيد متام ًا،
ٍ
ينبح باجتا ِه ال َق َمر.
ُ
 -7هَ ذا العا َم
ال�شم�س
زهو ُر ع َّبا ِد
ِ
ت�ستدير َن ْح َو َّ
م�س،
ال
ال�ش ِ
ُ
انحنتْ ،
أر�ض
�إنها
تنظر �إىل ال ِ
ُ
القاحلة.
-8مبا َذا تفك ُِّر الطيو ُر ح َّق ًا؟
اخلريف؟
ِ
عندَ بدايةِ
عندَ ما يف احلديقةِ ،
ٌ
ٌ
يدوية
عربة
ب َفخاراتِ زهو ٍر فارغة
تركِّزُ يف ظ ِّلها
ُ
العارية
والأحجا ُر
َّ
هي �أ َّو ُل َم ْن يتكلم.
َ
-9ِر ٌ
بي�ضاء
ي�شة
ُ
عابر
طائر
م ِْن
ٍ
ٍ
أ�شواك.
َ�س َقطتْ على ال
ِ
ٌ
عامل واهٍ،

-18ري جداً،
�صغ ٌ
مل يكن ُ
العا ُ
لو ْ
موجود ًا
مل ب� ْأ�س ِره.
املوت ُ
ُ
النحات؟
َما
-10ُ
هم
ال�شاعر؟
ال�سف ُِن َما
َ
بع�ض ْ
ُ
هاجر على َّ
ُ
العمل الذي
َما
�آخرونَ بِالقطاراتِ .
َب ْينما المْ َر�أ ُة العجو ُز
َ�س َيتع َّهدانِهِ
م ِْن �أجلِ ُ
اخللود؟
َبقِيتْ
-19م َع مغزلِها وج َّرتِها.
ُ
تن�س ٌك
احلائط
واخلريطة على
ِ
ُم ِّ
ً
ري
فارغة.
َظلَّتْ
ري قابلٍ للتغي ِ
غ ُ
هو الظال ُم
ت�ؤ ِّكدُ النجو ُم
-11َبح ُثوا طِ َ
«�آه!
وال الليلِ
�ص ماكِر»
بفواني�س نفط َّي ٍة،
�أنتَ �َ ،شخْ ٌ
َ
َت َر ُكوا ال َغرقى يف امليناء-20- .
َ
َ
�إنْ كذبتُ
عليك،
اخليول على
َح َّملوا
لم � ُأك ْن � ُ
أحاول َت�ضلي َل َك،
القارب.
ِ
َف ْ
ٌ
ُ
ُ
نمَّ
اولة
ي
ا
�
إ
ة
دائر
يف
ة
الكبري
ال�ساعة
ِ
هِ
َ محُ
ا َ
حلِمايت َِك
جلمارك
م ِْن ظِ ِّل َك.
ِبال َع َقارب.
-21-12َ
.
أم�س
ل
ا
د
جنو
�شاخ
َل َقدْ
جميع مِيدالياتِهِ
ُ
ِ
ُ
ً
ً
�شيئا ف�شيئا،
الذهب َّيةِ
ُمعلَّ ٌ
ُ
قة على ُ
اجلدران.
حتت�ضر �أَي�ض ًا.
الكلمات
ُ
أر�ض
على الطاولةِ
وه َو تحَ ْ تَ ال ِ
ٌ
ٌ
لي�س �سِ وى
واحدة
بي�ضة
َ
ني
َم ْهجورة.
ني عاري ِ
�ص ّف ِ
-13م ِْن طقم الأ�سنانِ
َ
الذهب َّية.
� ْأحجا ٌر َمطل ِّي ٌة.
ٌ
-22جميلة،
ُوجو ٌه
ٌ
َم ْن َ
ترك هذ ِه الزَّهر َة
�أَج�سادٌ جميلة.
بجانب �سِ يجا ِرتي؟
�أنتَ ال َتتح َّر ُك.
ِ
ربمَّ ا،
احرتاق
لي�س �سوى
ِ
َ
لأ�ستطي َع �أنْ �أ�صدِّ قَ
ال�سيجار ِة
م ِْن جديد.
يف المْ ن َف َ�ضة،
-23ْف «�إيثاكا»
يف َ�سق ِ
َّ
الباب وحدَ ُه.
انفتح
ائعة،
ال�ض
َ
ُ
َ
َ
أحد هُ ناك.
وبينيلوبي� ،أما َم نو ِل َها،
ما م ِْن � ٍ
بعدئذ،
م ِّيتة.
ٍ
َ
تعرف
-14ينبغي �أنْ
ال �أنْ ترت َّق َب.
أغلب ُعمالت َِك الذهب َّي َة
� ُ
َ
-24خ َّب�أتها
ي�ضع َح َجر ًا َ
فوق ال َآخر،
جلدَ ار.
يف ُ�ش ِ
ُ
قوق ا ِ
�إنهُ ال َي ْبني َب ْيت ًا.
ربمَّ ا �سيجدُ و َنها
ٌ
ح َ
كلمات.
ني ينها ُر المْ َنزل.
ٌ
كلمات ُمن َفردة.
-15لي�ستْ ق�صيد ًة.
ري من ال ُو ُرو ِد املل َّونةِ
كث ٌ
-25ديد.
�أزهرتْ م ِْن َج ٍ
ُ
تذ َّك َر،
الفرا�شات
ترتا ُدها
َو ْقدْ تحَ َّر َك َتقْريب ًا،
البي�ضاء.
ُ
�آكلِي ال َب َطاطا،
ملاذا �إذنْ ،
يتحت َُّم َعلينا �أنْ نمَ وت؟
ال ُبخا ُر يت�صاعدُ
من البطاطا ال�ساخنةِ .
-16َ
ويف النهايةِ ،
الغريق
َط َرحوا
على النوافذِ امل�ض َّببة
ر�صيف امليناء،
على
ِ
ً
ً
ً
كتب ب�إ�صبعِهِ :
.
ا
عاري
،
ا
و�سيم
،
ا
�شاب
َ
ِع�ص ِم يدِ ه ال ُي�سرى�« ،صفر»
وعلى م َ
ُ
-26ال�ساعة،
َ
ُ
ُ
ال ُ
بي�ضاء.
هة
املواج
املنازل
�ض.
ب
ن
ت
تزال
ِ
ُ
ُ
َ
خلف
-17املنازلِ
ُ
اجلبل �أزرقُ .
�أحيان ًا،
الآنَ ،
وحتَّى الآن،
رب ِك:
يف الليلِ
ما م ِْن َلونٍ ليخ َ
أحب»
العندليب
يدعوين
ُ
ُ
«�أنَّني � ُّ
�أنْ � َ
-27أقول« :نعم»
ُ
الكلمات،
م َّر ًة �أُخرى.

أ�صر.
كانتْ مزه َّو ًة يوم ًا ما.
لهذا � ُّ
ُ
-37أت�ساءل،
�
ً
م َع ال�سنوات،
حزينة الآن؟
�أ ُتراها
ُ
ُ
الكلمات،
متوت
و�إ َذا ما هجر َت َها
ُ
وتبقى ُ
كلمة «�أ ّمي»
�أتهر ُم هِ ي �أي�ض ًا؟
بابت�سامتِها الغامِ�ضة
-28كانَ َ
ح�صانٌ
وو�شاحها ال ْأ�سود.
لك
ِ
� ُ
-38ِ�ص.
أبي�ض خال ٌ
جناحا ُه كثري ًا
لقدْ نمَ ا
الآنَ ،
َ
َر َ�سنُهُ
جدَّ اً.
ُ
يق�صهما
�
ينبغي
ِك.
ق
عن
حول
أنْ َّ
َ
َم ْن؟
ال�صغيرِ
يف ذلك الد ّكانِ َّ
و�إىل �أينَ ي� ُ
حللاَّ ِق املحلَّة
أخذك؟
َّظر
-29ُمتجنِّب ًا الن َ
ُ
لمْ
يف ا ِر�آة.
أ�شياء احلميمة
هذ ِه ال ُ
ُ
-39والب�سيطة
�أينَما ذهبتَ ،
أ�صدقاء ُه،
�أ�صبحتْ �
َ
يتع ّق ُب َك ُ
املوت.
وثِقتْ بهِ .
ت�ستدير نحو َه
يجل�س �صامت ًا يف ُ�صحبتِها،
ُ
ُ
ُي ُ
للحظة،
�شعل �سيجار ًة
ٍ
و ُتظهر لهُ
جنم َتهُ ال َو ِحيدة.
زهر ًة �صغري ًة،
�أثينا .88/9/28
ق�صيدةً
-30قال �أك ُ
فيغاد ُر ُ
َما الذي ُي ُ
املوت.
رث؟
لكن
َما الذي ينبغي �أنْ ُيف َعل؟
ْ
�إىل َمتى؟
ظام وعِ ظام.
ظام وعِ ٌ
عِ ٌ
-40وبينَها
ُ
تذوب،
ال�شمعة
أ�صغر زهرةٍ َ�صفْراء.
ُ
� ُ
بطيئ ًا
-31كانتْ بارد ًة جد ًا َ
تلك
بطيئ ًا
ُ
قطرات ِّ
ال�شم ِع
الليايل،
ِّ
تلطخُ �أوراقي
�أوقدوا نا َر ًا للتدفئةِ .
ْ
ت�ستطيع �أنْ متحو،
لو �أنَّها
يهم � ُّأي �شيءٍ
ُ
مل يك ُْن لدِ ْ
َ
وداء ف َح ْ�سب.
آخر.
� َ
ال�س َ
كلماتي َّ
-41َت�ض َّرعوا
ال ُيلقِي �أ�سلح َتهُ .
بال َجدْ وى.
ُ
يحاول الت�صدِّ ي
�إنه
-32َ
ُ
ُكلُّ �شيءٍ يرحل عنك
لليلِ القاد ِم ب�شيءٍ
جميلٍ .
�شيئ ًا ف�شيئ ًا،
بيدَ �أنَّ َّ
َّ
َّاف
�صباح،
كل
كل جمالٍ �شف ٍ
ٍ
َ
َ
حتتَ
هُ
ك
ب
با
يلوح
،
ف
وخل
جتدُ
ِ
ُ
عي
مرج من الزَّنابق.
ٌ
�إ�شعا َر َن ٍ
1988 /10/ 4
قدمي.
�صديق
بمِ َوتِ
ٍ
ٍ
-42-33رغم َ
َ
ُمنتظِ ر ًا
روب
حلول الوقتِ
َ
ذلك ،ال ُغ ُ
َ
َ
�أعدُّ على �أ�صابعي
يل ِّونُ ال�صفحة الورد َّية
ما ُ
ي�صل اىل ع�شرة،
جديد.
من
ٍ
ْ
ُ
الليل قدْ َّ
حل.
و�أ�صاب ُع َك
أحالم
ذهب َّي ٌة متام ًا.
لقدْ غا َد ْرنا بال � ٍ
بال ُخبز.
-34ٌ
-43زرقاء
فرا�شة
ُ
ج َّر َب ،م َّر ًة �أخرى،
بي�ضاء،
أقحوانة
على �
ٍ
َ
ري.
�أنْ يرتقي
� ْأق َن َع َتنِي.
َ
الدرج الكب َ
ي�ستمر.
مل
-35ّ
يح باليدِ َ .ن َ
ُ
جديد
زل من
ر
ال
على
يقب�ض
ٍ
َّ ِ
ُم َّتكِئ ًا
�
ع
ي�ستطي
ما
انِ
كالهُ
ُ أنْ
َ
على ت َع ِبه.
يمَ ِ�ضيا
-44نح َو ما َي َ�شاءانِ ،
زمنُ التنك ُِّر،
�إنَّهما ال يذهبانِ �إىل � ِّأي
باالبت�ساماتِ الغام�ضة.
مكانٍ .
ُ
النبيذ تعت ََّق
ني َ�صامِتني،
ظلاَّ جال�س ِ
يف �إحدى ع�شرة زجاجة،
ب�سكونٍ
الثانية ع�شرة
ُك ٌّل ُيخفِي الآخر.
ٌ
فارغة.
-36�أر�أيتَ
الطائر الذي َح َّط -45-
َ
� ُ
أعزل،
ني ال َب َقرة؟
على َجب ِ

عم.
َن ْ
�إال م ِْن ري�شة ٍ
الكبريين
م ِْن جناحيهِ
ِ
ال ُ
يكتب
يزال ُ
�إِزْهَ ار ًا كئيب ًا.
-46الراق�ص الذي اعتا َد
ُ
َ
القفز
من النافذ ِة َ
مالك
مثل ٍ
الآنَ ،
َ
ت
كب
ر
على ُ يهِ
هلل
يت�ض َّر ُع �إىل ا ِ
م ِْن �أجلِ ُبرتقالة.
�أثينا .88/10/5
-47ال ميدُّ يدَ ُه
رحب ًا ،بعدَ الآنَ ،
ُم ِّ
بطائر،
ٍ
بغيمة،
ٍ
َ
ب�ش َجرة.
يرى،
ْ
ولكن َ
تفتُّح زهرةٍ
يحر�ضهُ
ُّ
َ
ليقول «�شكر ًا لك»
م َّر ًة �أخرى.
قا َلها.
-48يجل�س وحيد ًا
ُ
�سطبة ا َ
على َم
حلديقةِ
ٍ
م َع َ�سطلٍ وفِر�شاةٍ كبرية
َ
تعب،
ر�س ٍام ُم ٍ
مثل َّ
ُمنتظر ًا
مم ْن؟)
َط َلب ًا ما (ولكن َ
لتبيي�ض َ
العتيق:
ذلك
ِ
ِ
دائر ِة الربيدِ ال�سوداء.
-49هاجرتِ الطيو ُر،
و�أوراقُ الأ�شجا ِر،
والنجو ُم،
الآنَ ،
يف َقطر ِة ماءٍ
� ُ
رحلة
أية
ٍ
َ
َ
تخو�ضها.
ميكنك �أنْ
-50نة
أوراق مل َّو ٍ
م ِْن ثالثِ � ٍ
بي�ضاء،
َ
وحمراء،
َ
و�سوداء،
َ
�صن َع َو ْرد ًة ا�صطناعيةً،
�شكَّها على ط َّيةِ �سرتتِهِ
ال ِل َيخرج.
-51�سا ِبق ًا،
القمر حار�سِ َك
كانَ
ُ
من ك�آبتِها.
ْ
الآنَ
اهتمام،
هِ َي ال ُتويل � َّأي
ٍ
مكرتثة مبرو ِرها،
ري
ٍ
غ ُ
َمزه َّو ٌة يف �صمتِها،
املنعزل.
-52طريق �أما َم َك.
ما م ِْن
ٍ
ت�ستطيع ،على
َّك
لو �أن
ُ
أقلّ
ال ،
العود َة �إىل الوراءِ ،
َّ
فلعل ع�صفور ًا

ريت�سو�س

يكونُ بانتظا ِرك
يف احلديقةِ القدمية.
-53َ
الت�سل�سل مل ينقطِ ْع،
لو �أنَّ
َ
الطفل يف النَّافذة
لو �أنَّ
ري َة
بلَّ َل �إ�صب َعهُ ال�صغ َ
يف ك� ِأ�س ال َق َمر،
لو ،لو...
ال �شيء.
-54ُ
الرجل ال�صامتُ
هذا
َ
زخرف العا َ
َ
مل
كيف
بطاوالت �صغرية
ٍ
يف َمقاهي الهواءِ الطل ِْق
أوراق الأ�شجا ِر،
ب� ِ
والطيو ِر،
واملظالت.
-55أ�صفر
يف احلقلِ ال ِ
ٌ
�سوداء،
جاجة
َد
ُ
يف احلديقةِ
طاوو�س بذيلِهِ المْ ُنت�شِ َر
ٌ
كمروحة،
ني
يف الط ِ
ُ
ورد،
بتلة ٍ
ٌ
ق�صيدة ما
يف ال َف َراغ.
-56ِباحلِيلِ الغنائ َّيةِ
ُ
الهروب.
حتاول
َ
تنظر �إىل نف�سِ َك يف املاء
ُ
وتبدو
غريب ًا.
�آه! َن ْعم،
ما زلتَ و�سيم ًا.
هذه التجاعيدُ على
العري�ض
جبين َِك
ِ
ُ
هي
انعكا�سات املاءِ
ُ
يرتع�ش
الذي
عندَ االنفعال.
-57من يائِ�سهِ
ري ْ
باليق ِ
ني الكب ِ
ُ
وراء ابت�سامتِهِ ،
يختبئ َ
ُي ْعطي المْ َّ�صا�صاتِ للأطفالِ
والبالوناتِ لل ُْم�سنِّني.
-58ِّ
الهاتف
�سجل
يف
ِ
تهاجر
الأرقا ُم
ُ
واحدَ ًا تل َو الآخر،
ِ
أ�سماء الأ�صدقاءِ َتختفي
� ُ
و�أنتَ ،
ما ِزلتَ هُ نا
إحكام
قاب�ض ًا ب� ٍ
ب َ
ني �أ�سنان ِِك
َ
على المْ �سكوكةِ الذهب َّيةِ
للقمر.
ِ
-59ْظر �إىل
ملاذا َي ِج ُب �أَنْ َتن َ
الوراءِ ؟
ُ
الثالث
النِ�ساء ُ
ُ
املاكرات جدَّ ًا
َ
�أخ ِف َ
ني ن ِْ�صف وجوهِ هنَّ
َ
اوحهنَّ اليدو َّية.
خلف َم َر ِ
-60-

نافذة على العالم/رأي
العجو ُز الآنَ ،
ُمت َع ٌب جدَّ ًا
ما َ
االتكاء
زال َي ْ�س َعى �إىل
َ
على َكت ِِف َو ْردة.
-61َ
َ
كيف م َّر ذلك الوقتُ ؟
درد�شة ق�صريةٍ م َع
� ُّأي
ٍ
ُع�صفو ٍر
مر �ضئيلٍ
�أو م َع َق ٍ
�سم على امليا ِه املتح َّركة
َر َ
ا�س َم َكَ � ،
ألف م َّرةٍ
و�أنتَ عرفتهُ ،
وكن َتهُ .
-62البحر م ِْن
ْظر �إىل
ِ
َتن ُ
اجلبلِ .
َ
ري
قارب
ثمة ٌ
�شراعي �صغ ٌ
ٌّ
� ُ
أبي�ض
�صفحة
كمثلِ
ٍ
لكتابةِ ق�صيدةٍ طفولية.
َح�سن ًا،
�أ َل�ستَ ذاهب ًا ل َت ْك ُت َبها؟
-63َحتَّى الآن،
ني
من ِحينْ حل ٍ
ْتح العا َ
مل،
يمُ ْ ِكن َُك �أَنْ َتف َ
ب� َأ�صغ ِْر َبر�سيم.
-64هَ لِ انتبهتَ
�إىل ابت�سامةِ ال َّتماثيلِ ؟
�آخِ ُر ُعمالتي املعدن َّيةِ
َ�سقطتْ
على ا َ
حل َ�صى الأبي�ض.
مل �أَلتقطْ ها.
-65أنابيب التدفئةِ �صدِ ئتْ .
� ُ
املر�آ ُة انك�سرتْ .
�سريرنا
النائم يف
َم ْن هذا
ِ
ُ
وعلى جبينِهِ
ري �أ�سود؟
ط ٌ
-66َعالي ًا،
هُ َ
ناك،
ُ
حيث ت�سلَّقْتَ
(�أ َما َعرف َته؟)
ُ
حيث يمُ ْ ِكنُك �أَنْ تجَ دَ
َ
ال�صحابة الآنَ .
-67تحف
�شخ�ص �أع َمى يف المْ ُ ِ
ٌ
البالط
ي�ضرب
َخفيف ًا
ِ
ُ
ب َع�صا َم ْ�شيهِ .
ُ
التماثيل ُتراق ُبه
َملأَى ِبالأَ�سى.
-68ُ
طائر
رُبمَّ َ ا �صوت
ٍ
دافع عنَّا،
َ�س َي ْبقى ُي ُ
ٌ
جنمة ُتظه ُِر لنا انحيا َزها،
ا َ
خل ُّ
أزرقُ
ل
ا
ط
للجبالِ
الغ�سق الذهبي
يف
ِ
ُ
والكلمة التي َتن ُْ�ض ُج
ال�ص ْمتِ ال ْأع َمق.
يف َّ
-69ُ
واجهات البيوتِ
ٌ
اجلانب
م�شرقة على
ِ
املقا ِبل.
ال َ
أطفال َيلْعبونَ يف باحةِ
املدر�سة.
ً
ٌ
نخف�ضة،
ري ُم
طائرة تط ٌ
ُ
ظِ لُّها َي ْ�سقط على ال�شرفةِ ،
ُم ِّ
للحظة
غطي ًا
ٍ
ني تتبادَالنَ
حمامت ِ
ال ُقبالتِ .
و�أنتَ وحدَ كَ

ري المْ َكتُوبة.
م َع ال ِ
أوراق غ ِ
88/10/20
-70ُ
عمياء
ة
�
آ
املر
َغدَ تِ
َ
ُ
ربتْ
حيث ع َ
أ�شباح الن�ساءِ اجلميالتِ .
� ُ
املمر،
يف ِّ
الف�ضي
ال�شمعدانُ
ُّ
أر�ض،
يقع على ال ِ
ُ
ُمنطفئ ًا.
-71املناظر الطبيع َّيةُ
ُ
ال�صباح ِّي ُة
ْ
رب ال َّنوافذِ ،
مل ت ُعدْ ت�أتي ع َ
وال الليايل امل�ضاء ُة
بالنجوم.
الأ�سو ُد فح�سب
ي�أتي ملفُوف ًا متام ًا
بي�ضاء وا�سِ عة.
يف َ�ضمادةٍ
َ
-72ال يُحِ ُّب �أنْ يغاد َر ُمرتدي ًا
املالب�س
ذاهب لمِ ُ
َك َما لو �إنَّهُ
نا�سبة
ٍ
ٌ
ر�سم َّي ٍة
ِيف،
لكن
بقمي�ص َخف ٍ
ْ
ٍ
مفتوح عندَ ال ُعنُق،
ٍ
رائقة،
ابت�سامة
َمع
ٍ
ٍ
َ
و�سط العديدِ م ِْن الأعال ِم
الورقيةِ املل ّونةِ
ليو ِم عيدِ الطفلِ .
-73ال ُ
أبي�ض هو الفراغُ.
أكتب ً
كلمة
� ُ
بي�ضاء،
ورقة
على ٍ
َ
ً
فتحة يف الفرا ِغ
�أُحدِ ُث
ُ
ح
أرى
�
حيث
َ ركاتِ
ال�س َّياراتِ
َ
بائعة
وال�صب َّي َة ال�صغري َة
الأزها ِر
ُ
وهي ترتك باقاتِ
ني
اليا�سم ِ
على طاوالتِ
املطاعم ال�شعبيةِ .
ِ
-74ُ
ُ
املري�ض،
يحاول البهلوانُ
فاظ على توازنِهِ ،
للحِ ِ
َعدَّ ت�أرجحاته،
واحد ًا واحدَ ًا
ِ
بد َّقة،
وعلى �أيَّةِ حالٍ ،
َ
َ
نوافذ
أربع
ثمة � ُ
ٌ
قريبة من المْ َ ْن َور.
-75ٌ
ٌ
ٌ
عابرة.
�صغرية
فرا�شة
علَّمتني،
مر ًة �أُخرى،
قراء َة الزُّ رقة.
على ُّ
ال�شرفةِ املقابلة
�صب ِّيتانِ
َ
غناءهما.
أجمل
ما �
َ
-76ُ
�صوت َعدْ ُو خيولِ يف
الليلِ .
َفتحتُ النافذ َة.
جنوم
ٌ
وجنوم ٌ ٌ
كثرية
لو َ�صف ُ
َّرت،
َ�س َت�أتني.
-77َ
طوال اليوم.
متطر
ُ
ال ُ
أطفال ،مبلَّ ِلنيَ،
ينتظرونَ
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مواقف ا َ
حلافالتِ .
عندَ
ِ
و�أنتَ
َ
ُجاج النافذة
خلف ز ِ
تكافح
ُ
املطر
لتحويلِ َقطْ ر ِة ِ
�إىل َما�سة.
-78ٌ
تلك الأ َّيام.
باردة ِجدَّ ًا يف ِ
�سجائر.
ال موقدَ وال
َ
ِقاب
بعو ِد ث ٍ
�أ�ضرموا النا َر يف
ِهم
خمطوطات ْ
ومو ُتهم،
�أ�شرق.
-79ُ
مليء برائحةِ
املنزل ٌ
واخلريف.
النفتالني
ِ
املطر يدقُّ
ُ
ْف �س َّيار ِة �أجرة.
على َ�سق ِ
وقدْ َخ َمدَ تْ
ُ
د َّو ُ
القدمية
الطق�س
ارات
ِ
يف الق�صائدِ
وفتيات الرخا ِم المْ بلَّ ُ
ُ
الت
بالدُّ مو ِع.
َينْتظرنَ
ال�س ْرو.
ر
أ�شجا
حتتَ �
ِ
َ
-80لمَ ْ َي ُعدْ مم�سو�ساً
بالأحداثِ
وال بالأحال ِم.
حذاء
يخلع فرد َة
ُ
َ
لكن
ْ
يخلع الأخرى.
ال ُ
�سريره.
�إنِّه ي�ستلقِي على
ِ
متظاهر ًا بالنَّوم
وعلى َفمِه.
ٌ
يج ٌ
نطفئة
ارة ُم
�سِ َ
-81�شيئ ًا ف�شيئ ًا،
أ�سماء لمَ ْ َت ُعدْ
ال ُ
أ�شياء.
ُ
تنا�سب ال َ
ال�سجائر
دُخانُ
ِ
ميلأُ البيتَ .
النيكوتني
يزيدُ المْ َرار َة
على �شفا ِه ال�صمتِ .
غداً،
َ
َ
َّ
َي ِج ُب �أنْ �أ�شرتي َمظلة.
-82َن ُعو ُد
�إىل الأ�شياءِ التي تخلَّينَا
عنها،
�إىل الأ�شياءِ التي تخلَّتْ
عنَّا.
ري من
الكث
أيدينا
يف �
ُ
املفاتيح
ِ
تفتح باب ًا،
التي ال ُ
ال ُدرج ًا،
وال َحقيبة،
ع�ض
َنقر ُع َب ْع َ�ضها ِب َب ِ
ونبت�سم
ُ
مل ي ُعدْ بحوزتِنا
�شخ�ص
ما نخدَ ُع بهِ � َّأي
ٍ
وال حتَّى �أن ُف َ�سنا.
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قوة الدولة من قوة جي�شها

•د�.سليم بركات

يقال �إن ق��وة ال��دول��ة من ق��وة جي�شها ،ولأن
حماية الوطن و�سالمة �أرا�ضيه ،وال��والء له هي
احلدود الدنيا لكل جي�ش يف كل دولة ،ف�إن عنا�صر
هذا احل��دود ال ت�شكل دور ًا متميز ًا للقيادة ،لأنه
دور طبيعي لكل جي�ش ،لكن ما ي�شكل الدور املتميز
للقيادة هو يف �أن تكون هذه الدولة مدارة من قبل
 .نظام يدبر �أم��ور النا�س ،ويحفظ لهم حياتهم،
وحقوقهم ،وحرياتهم ،من خالل �إقامة العدل فيما
بينهم.
عندما نتوقف عند قوة كقوة اجلي�ش العربي
ال�سوري العقائدي ،جند �أنها حتمل حالة فريدة
جتمعت فيها عوامل و�صفات عدة  ،منها ما ت�شرتك
فيه مع غريها من جيو�ش ،ومنها ما تنفرد به عن
غريها ،ق��وة مل ت���أت من ف��راغ� ،أو نتيجة انقالب،
بل �أتت ون�ش�أت وتطورت عرب مراحل ،وهي تتغذى
من �أو�ضاع �سيا�سية خمتلفة ،ومن جتارب وظواهر
تراكمية مت�صلة ب�أعمق ال�صالت بتاريخ حركة
التحرر الوطني العربية التي مثلتها �سورية عرب
تاريخها احلديث واملعا�صر.
لقد واكبت هذه الظاهرة من القوة اجلي�ش العربي
ال�سوري منذ ت�أ�سي�سه ،وبال�ضبط منذ ع�شرينات
القرن املن�صرم ،عندما �أ�صبح �أداة �أ�سا�سية يف معارك
اال�ستقالل �ضد اال�ستعمار الغربي ،ومن ثم عندما
�أ�صبح بعد اال�ستقالل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الر�سمية
للدولة ال�سورية ،و�إذا كانت االنقالبات الع�سكرية
ق��د �أدت يف ���س��وري��ة ويف بع�ض ال���دول العربية
�إىل زعزعة ج��ذور الدولة ،وتعري�ض م�ؤ�س�ساتها
للمخاطر ،فلقد راف��ق ذلك انت�شار الوعي حلقوق
ال�شعب يف �أن يحكم نف�سه بنف�سه ،وبالو�سائل
الدميقراطية ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل خمود �شعلة
االنقالبات الع�سكرية وتال�شيها ،وال�سيما بعد قيام
ثورة احلزب يف الثامن من �آذار عام  ،1963وعلى
وج��ه اخل�صو�ص بعد قيام احلركة الت�صحيحية
التي ق��اده��ا القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ���س��د عام
 ،1970والتي اجتهت بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية نحو
حتقيق �أهدافها الوطنية القومية .وه��ل جنانب
احلقيقة �إذا قلنا �إن النخب الع�سكرية ال تت�شكل
من فراغ ،و�إمنا تت�شكل من خالل معتقداتها وقيمها،
وخ�صائ�ص امل�ؤ�س�سة التي ولدت منها ،كما تت�شكل
يف الإطار ال�سيا�سي واالجتماعي الذي تعمل فيه،
والذي ي�ؤثر يف اجتاهاتها ف�ض ًال عما يفر�ضه الإطار
الإقليمي والدويل من قيود وت�أثريات؟.
من هنا ميكن احلديث عن دور النخب الع�سكرية
للدولة ال�سورية ،التي تطورت مبا يتالءم مع ظروف
و���ش��روط متغريات ك��ل مرحلة م��ن امل��راح��ل التي
مر بها الوطن العربي مبجموع �أو معظم دول��ه ،يف
مواجهة الق�ضايا امل�شرتكة ذات الطابع القومي
ويف مقدمة ذلك الق�ضية الفل�سطينية وتفرعاتها،
التي ت�ؤكد دور العقيدة القومية الن�ضالية للجي�ش
العربي ال�سوري.
هنالك جمموعة من العوامل التي مكنت هذا
اجلي�ش من ال�صمود يف مواجهة �أع��دائ��ه� ،أع��داء
�سورية والأمة العربية ،وال�سيما يف مواجهة هذه
احلرب الكونية الأمريكية الإ�سرائيلية الرجعية
الإرهابية املعلنة على �سورية ،عوامل منها �صالبة
وثبات ال�شعب العربي ال�سوري ،بقيادة الرئي�س
ب�شار الأ�سد رئي�س اجلمهورية ،القائد العام للجي�ش
والقوات امل�سلحة ،الذي رف�ض بقوة كل الإمالءات
وال�ضغوط والتهديدات الإمربيالية ال�صهيونية ومن
لف لفها يف املنطقة ،كما رف�ض �أي تفريط �أو تنازل
مي�س �سيادة �سورية �أو ا�ستقالل قرارها الوطني� ،أو
ّ
حق �شعبها يف تقرير م�صريه بعيد ًا عن �أي تدخل
خارجي ،ومنها العقيدة الوطنية القومية العروبية
التي بني عليها هذا اجلي�ش ،والتي �أثبتت قدرتها
املتما�سكة الع�صية على كل حماوالت �شق ال�صفوف
رغ��م الإغ����راءات واحل��م�لات الإع�لام��ي��ة املركزة
من قبل �أع��داء �سورية بهدف النيل من معنويات
وعقائدية هذا اجلي�ش� ،أو �إ�ضعاف �إميانه بالقدرة
على مواجهة الإره��اب .ومنها برهان هذا اجلي�ش
على �أن��ه يف �أعلى م�ستوى من ال�شعور بامل�س�ؤولية
الوطنية ،ويف قمة اال�ستعداد لتقدمي الت�ضحيات
دفاع ًا عن �سورية �أر�ض ًا و�شعب ًا ،ومنها مفاج�أة هذا

اجلي�ش لأعدائه ممن توهموا عدم �صموده طوي ًال،
وب�أنه �سيتخلى عن واجبه يف حماية وحدة وطنه
امل�ستهدفة تق�سيم ًا وتفتيت ًا ،م��ف��اج���أة �أحبطت
املخططات املعادية ،وع��ززت مواقف القيادة يف
رف�ض الإمالءات واحللول امل�شبوهة ،ومنها احت�ضان
ال�شعب العربي ال�سوري جلي�شه وقيادته بوعي
وطني ع��زز �صموده يف مواجهة �أع��دائ��ه ،ومنها
الدعم ال�سيا�سي واالقت�صادي والع�سكري ممث ًال
مبحور املقاومة املمتد من �إي��ران �إىل فل�سطني عرب
�سورية ولبنان م�ضاف ًا �إليه موقف رو�سيا االحتادية
احلازم �إىل جانب �سورية وباقي حمور املقاومة.
�إن االن��ت�����ص��ارات امل��ت�لاح��ق��ة للجي�ش العربي
ال�����س��وري وم��ن خ�لال احل�سم الع�سكري امل��ي��داين
مع ق��وى الإره���اب قد �أثبتت �أن تطهري الأرا���ض��ي
ال�سورية من وجود هذا الإرهاب ،و�أن ا�ستعادة الأمن
واال�ستقرار وتثبيت �سيطرة الدولة ال�سورية قد
�أ�صبح حم�سوم ًا ،كما �أثبتت �أن �أية ت�سوية �سيا�سية
مل تعد ممكنة �إال بتعزيل �سورية وتنظيفها من
الإره���اب ،وم��ن ثم الت�سليم بحق ال�شعب العربي
ال�سوري يف تقرير م�صريه وفق �إرادته.
على امل�ستوى ال��دويل ميكن القول �إن بانت�صار
اجلي�ش العربي ال�سوري وحلفائه على الإره��اب،
يكون ال��ع��امل ق��د �أ�صبح �أم���ام نظام دويل متعدد
الأقطاب ،نظام ولد من رحم الأزمة ال�سورية ،ومن
ت�أثري موازين القوى الدولية والإقليمية على هذه
الأزم���ة ،نظام نواته الدعم الرو�سي ل��دول حمور
املقاومة ،ودائرته الأو�سع دول الربيك�س ومنظمة
�شنغهاي ،ودول �أمريكا الالتينية .وبغ�ض النظر
عن الفرتة الزمنية التي يحتاجها اجلي�ش العربي
ال�سوري وحلفا�ؤه ،لتطهري ما تبقى من الأرا�ضي
ال�سورية الواقعة حتت ت�أثري الإره���اب فقد بات
حم�سوم ًا بنظر الأ�صدقاء والأعداء جتاوز �سورية
ملرحلة اخلطر ،ويف �أنها ا�ستطاعت �أن تلحق الهزمية
بالإرهابيني وبالدول الداعمة لهم ،كما جنحت يف
�إحباط املخطط الأمريكي الإ�سرائيلي و�أدوات��ه
يف ال�سيطرة عليها و�إخ�ضاعها� ،أو حتويلها �إىل
دول��ة تابعة ت��دور يف فلك ال�سيا�سات الأمريكية
الإ�سرائيلية ،وبالتايل ف�إن انت�صار �سورية وعودة
الأمن واال�ستقرار �إىل ربوعها �إمنا هو م�س�ألة وقت،
لتنطلق بعد ذل��ك ور�شة �إعمارها بكل ما حتمل
الكلمة من معنى.
من هذا املنطلق ويف هذا ال�سياق ميكن ت�سجيل
جملة م��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي متخ�ضت ع��ن معركة
�سورية ومن معها يف مواجهة الإرهاب ،منها تر�سيخ
وتعزيز وحدة ال�شعب ال�سوري على �أ�سا�س االنتماء
للعروبة ،ومنها خ��روج �سورية م��ن ه��ذه احل��رب
�ضد الإره��اب وهي �أك�ثر متا�سك ًا ووح��دة وح�ضور ًا
لت�أ�سي�س نهو�ض قومي عربي بعد �أن وجهت ال�ضربة
القا�سمة للرجعية العربية ،و�أدواتها الإ�سالموية،
ومنها تعزيز اخلط الوطني القومي التقدمي املقاوم،
الذي ميثله حزب البعث العربي اال�شرتاكي ،والذي
جاء ثمرة �صمود ال�شعب ال�سوري ،و�شجاعة قواته
امل�سلحة البا�سلة يف مواجهة �أكرب هجمة �إرهابية
عرفها التاريخ ،ومنها تطهري �سورية من االخرتاقات
املعادية والعميلة لقوى اال�ستعمار ،وال��ذي حتقق
من خالل تر�سيخ ال��دور الوطني املقاوم ل�سورية،
باعتبارها قلب العروبة الناب�ض ،وح�صن املقاومة،
ومنها ن�شوء بيئة ا�سرتاتيجية على م�ستوى الوطن
العربي ،ت�صب يف م�صلحة حم��ور املقاومة ،وخط
اال�ستقالل الوطني القومي ،ا�سرتاتيجية حتا�صر
امل�شروع ال�صهيوين ،وتعزز امل�شروع العربي املقاوم يف
مواجهة االحتالل الإ�سرائيلي.
بقي �أن نقول �إن يف انت�صار �سورية على الإرهاب،
ومد ِّبريه ،وداعميه ،يكون قد �آن الأوان للتفكري
بعقل عربي جديد حتتاجه الأم���ة العربية يف
مواجهة �أعدائها ،ويف مللمة �أ�شالئها ،حتى ال ي�ستمر
الزحف املعادي على كياناتها الوطنية ،وه��ذا ال
يكون �إال بنزع الألغام التي تهزّ اال�ستقرار الوطني
القومي على م�ستوى الوطن العربي ،كما ال يكون
�إال بالوقوف مع �سورية و�إىل جانب جي�شها ،لت�صبح
�أك�ثر ق��درة ومناعة يف مواجهة �أعدائها� ،أع��داء
الأمة العربية.
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درا�سة نقدية في ديوان ديوك
الغريب لل�شاعر محمد كناي�سي

•نبوغ حممد �أ�سعد
ن�������ص���و����ص
�����ش����ع����ري����ة
�أح�����ي�����ان�����ا
ت��ذه��ب �إىل
ال��ق�����ص��ي��دة
و�أح����ي����ان����ا
يلخ�ص ال�شاعر
ع�شرين ق�صيدة
و�أك�ثر يف نتفة ال
تتجاوز الأب��ي��ات
ال�����ص��غ�يرة لكنه
يتمكن م��ن جلب بيئات وع���وامل وخلجات نف�سية
فيلخ�صها فيما يريد دون �أن ي�سهب �أو ي�ستطرد �أو
يذهب �إىل م�سافات بعيدة �إال �إذا جمح على جواده
يف م�سافات خياله.
حممد كناي�سي�..شاعر يت�أمل لغربة الآخرين
�أ كرث مما يت�أمل لغربته ،لكن ثمة �أم��ر يتميز فيه
كناي�سي� ،أنه �شاعر له يف مذهبه ال�شعري منطلقات
عدة �أهمها فل�سفة الكون وفل�سفة النف�س وفل�سفة
احلياة ،و�أكرثها غرابة �أنه ي�ؤثر �أن يتحمل الوجع
لريى �سعادة الآخرين.
يف هذا احلال ت�أخذنا و�شائج ن�صو�صه ال�شعرية
التي كونها يف انف�صاالته اخلا�صة عن العامل ،لرنى �أن
ثمة ر�ؤيا تعرب عن فل�سفة وعن عاطفة وعن حيوات،
�أكرث من مكان و�أكرث من بيئة و�أكرث من �إن�سان.
يقول:
�شروق ال�شم�س حمبوب ولكن
جمال ال�شم�س كله يف الغروب
وذلك �أن نهر اللون فيه
تفي�ض عيونه بدم القلوب
هنا جند �أن ال�شاعر كناي�سي ظل على انتمائه
ال�شعري و�سافر على قارب البحر الوافر ،ولكن و�ضع
�أمامنا �ألفاظا مل ت�ستخدم يف هذا ال�سياق من قبل،
وق��د تتفرد يف مكانها من بعد .فجاءت الرتاكيب
على هيئة لوحات خمادعة للب�صر يتخيلها الناظر
والقارئ .فيمد يده فتتدفق نهرا ي�ستخدم ب�صريته
فت�شتعل ع��اط��ف��ة ..ه���ي ه��ك��ذا غ��رائ��ب��ي��ة ال�شعر
وغرائبية الت�صوير وغرائبية حتويل العاطفة �إىل
حاالت تخ�ص االن�سان على خمتلف كينوناته ،وهكذا
جند ذات احلال عندما قال اىل دم�شق
ويف روحي دموعك يا دم�شق
ت�سري على خدود القريوان
ومن فرط التماهي ل�ست �أدري
دم�شقي �أنا �أم قريواين
كناي�سي يف هذين البيتني ي�سجل حالة �أم��ة ال
تخ�صه وحده فقط ،ي�سجل حالة �شعب طاملا متنى
ورغ���ب �أن يطلع �شاعر ي��ح�ترم ر�ؤي��ت��ه وعاطفته
وموهبته ،فيعرب عن جرح لي�س �أك�بر منه على مر
التاريخ ..فلي�س غريبا �أن ي�سجل �شاعر تون�سي
�أ�صيل ما يجب �أن يكون اىل تاريخ الأمة وهو يعي�ش
يف دم�شق �..شيئا من �إيحاءات املروءة فيظل التاريخ
على قوله �أن هناك يف العرب �أ�صالة
ثم يتحول كناي�سي بقفزة عجيبة اىل �شكل �شعري

قراءات

�آخر ي�ستخدم فيه الفال�ش (امليتافيزيقي)ب�سرعة
ق�صوى كي ال ي�ؤجل انعكا�سات ال �أحد يعرفه كنهها
اال هو لأنه ر�صدها عرب انفعال وج��داين ،قد يكون
هذا االنفعال ،يف مكتبه �أو بيته �أو �سيارته �أو على
الر�صيف �أو وهو ي�صافح �شخ�صا ما ،فهو على �أي تعبري
انفعال وجداين ب�أ�سرع ما يكون �ضمري ال�شاعر .
فقال
ل�ست �أدري ولكن �أمامي ظالم طويل
ال �أعرف �أن الدموع
�سماء الذي خذلته ال�سماء
ويف جمموعة ال�شاعر حممد كناي�سي حالة مذهلة
تثري االح�سا�س ،مل �أع�بر خ�لال م��روري على مئات
الكتب التي قر�أتها و�أكرث
ومل �أمر على جرح �أو نزف �أو ت�صوير مياثل هذا
الت�صوير النف�سي الدرامي ال��ذي �صادفته يف حالة
تداعي الذكريات عند ال�شاعر كناي�سي ،فكل الذين
كتبوا عن الطفولة ا�ستح�ضروا �أفراحهم اال هذا
ال�شاعر ذهب اىل املا�ضي من طريق خمالف قد يكون
ح�سب ما ر�أيت ووفق ما ت�أثرت به ،رفرف �إىل ن�صه
على �أكرث من �أ�سا�س ،فالعاطفة وال�ضمري والوجدان
واال�ستعارات جاءت بن�ص خمتلف
تعالوا نقر�أ:
وحبي الطفولة ...لي�س لأين كنت �سعيدا .وكانت
�سعيدة ...فقد ذقت فيها حليب ال�شقاء ...و�صحبت
فيها الكالب ال�شريدة ...ومل �أكرتث للبقاء .ولكن
لأن مالعبها رحلت ...و�أبطالها رحلوا...وكل حياتي
حنني مري�ض ..اىل من يغيبون ومن يرحلون.
ال��دف��ق ال��وج��داين امل���أل��وف يف جممل الن�صو�ص
ينذر �أحيانا بجنازة الكون و�أحيانا بفظاعة التحول
و�أحيانا برداءة املوقف ولكن يف احلقيقة انه جمال
ال��وج��دان ال��ذي جتلى �أم��ام خيارين �إم��ا �أن يعي�ش
الإن�سان مطرودا على جرحه و�إما �أن يخل�ص للو�صول
اىل كرامته ..هكذا يفل�سف ال�شاعر كناي�سي احلياة
يف جمموعته ديوك الغريب التي �سكبت على م�شاعرنا
العواطف املختلفة بوقعها ال�شفاف وحراكها املحبب
من املو�سيقا املتناغمة مع ايقاعات احلرف النازف>

ناجي العلي
• مها عبد الوهاب
ك������ث���ي��ر م���ن
اال�����ش����خ����ا�����ص
مي���������������رون يف
ح��ي��ات��ن��ا م���رور
ال����������ك����������رام،
وي������ك������ون������ون
حم����ط����ات مت�����ر يف
حياتنا من دون �أن
ت�ترك �أث����راً ،ولكن
ه���ن���اك �أ���ش��خ��ا���ص�� ًا
ن��ع��دُّ ه��م رم������وز ًا يف
ح���ي���ات���ن���ا ن��ق��ت��دي
ب��ه��م ،ف��ن��ح��اول فك
طال�سمهم ونهتدي بهداها ونحاول قدر الإمكان �أن نحث اخلطا لنم�شي وراء
خطاها قدر الإمكان..
من الرموز البارزة يف حياة الق�صية الفل�سطينية ا�سم المع يف �سمائها كبد ٍر
ان�شق من و�سط غيوم حجبت ن��ور ال�سماء ..ال ن�ستطيع ن�سيانه لأن ا�سمه
اقرتن بالق�ضية الفل�سطينية وبالنكبة وبال�شتات وم�ؤامرات اخلونة على �أر�ض
فل�سطني..
�إنه ال�شهيد الفنان ناجي العلي ..من منا مل ي�سمع با�سمه ،ومن منا مل مير
على ناظريه ر�سم كاريكاتوري �ساخر يعرب عن بع�ض م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني
ونكبته وت�شرده ..ومن منا مل يعرف حنظلة� ،أو ي�سمع با�سمه الرمز التعبريي
الذي ذ َّيل به الفنان ناجي العلي ر�سومه الكاريكاتورية كب�صمة تعبريية جلل
�أعماله ..و�شخّ �ص فيه كل معاناة ال�شعب الفل�سطيني .واختار �شهيدنا الرمز
ا�سم حنظلة من نبات احلنظل �شديد املرار ..رمز ًا تعبريي ًا يحمل مب�ضمونه طعم
احلنظل  -املر -الذي متجه النف�س الب�شرية ل�شدة مرارته فكان هذا اال�سم
ليعرب به عن مرارة ال�شعب الفل�سطيني وق�سوة معاناته..
قال ناجي ذات مرة معرف ًا بحنظلة:
وفـي لفل�سطني ،وهو لن ي�سمح يل �أن �أكون غري ذلك� ،إنه نقطة عرق
"حنظلة ٌّ
من جبيني تل�سعني �إذا جال بخاطري �أن �أجنب.
ولد حنظلة يف العا�شرة من عمره .و�سيظل دائما يف العا�شرة من عمره ،وهو
يرمز �إىل ال�سنوات الع�شر التي عا�شها ناجي العلي طف ًال يف فل�سطني قبل عام
 ،1948ففي تلك ال�سن غادر فل�سطني وحني يعود حنظلة �إىل فل�سطني �سيكون
يف العا�شرة ثم يبد�أ يف الكرب ،فقوانني الطبيعة ال تنطبق عليه لأنه ا�ستثناء،
كما هو فقدان الوطن ا�ستثناء .و�أما عن �سبب تكتيف يديه فيقول ناجي العلي:
كتفته بعد حرب �أكتوبر 1973م لأن املنطقة كانت ت�شهد عملية تطويع
وتطبيع �شاملة ،وهنا كان تكتيف الطفل داللة على رف�ضه امل�شاركة يف حلول
الت�سوية الأمريكية يف املنطقة ،فهو ثائر ولي�س مطبع ًا».
ً
بندقية قط ..حارب
ناجي العلي لي�س ا�سم ًا فقط ولكنه مقاتل و�إن مل يحمل
ً
خيفة من هذه الري�شة �أكرث من رعبه من
بري�شته املحتل الذي ارتعدت فرائ�صه
الر�صا�صة..
انتقل ناجي العلي من لبنان �إىل الكويت �إىل انكلرتا مدافع ًا عن ق�ضيته،
ور�سخ معنى الق�ضية
حام ًال عبء فل�سطينيته على كاهله� ،شخَّ �ص معاناة �شعبه َّ
الفل�سطينية.
وكان �أن التقى ال�شهيد غ�سان كنفاين ذات مرة وقد ر�أى بع�ض ًا من �أعماله يف
�إحدى زياراته �إىل املخيم ف�أعجب بها ،وبعد فرتة ق�صرية قام ال�شهيد غ�سان
بن�شرها مما �شكل عند ناجي العلي حافز ًا للم�ضي قدم ًا يف جمال الر�سم.
مل يثنه عن ق�ضيته �أي �شيء وكان ال يتوانى عن الر�سم فا�ضح ًا �أي خمطط
للم�سا�س بق�ضيته ،ومل يكن ليتخلى عن ق�ضيته حتى لو مزقوه �إرب ًا� ،ألي�س هو من
قال "يا عمي لو قطعوا �أ�صابع يدي �س�أر�سم ب�أ�صابع رجلي".
وال يخ�شى يف قول احلق لومة الئم ،وح��دَّ َث قائ ًال :ما تخ�شاه �أ ُّيها الغائِب
احلا�ضر.
ِ
أ�صبحت خِ د َمة الوطن جرمية يُعاقِ ب عليها القانون ،وخيانتِه وجهة نظر!
� َ
"�أنا �ضد الت�سوية ولكن مع ال�سالم  ..و�أنا مع حترير فل�سطني وفل�سطني هنا
لي�ست ال�ضفة الغربية �أو غزة ،فل�سطني بنظري متتد من املحيط �إىل اخلليج".
كان هذا ر�أيه وكان هذا موقفه..
 ٧/ 22عام  ١٩٨٧ذاك اليوم الدامي� ،أُطلقت ر�صا�صة احلقد على ر�أ�س
ناجي العلي يف لندن
و�أُدخل امل�شفى على �إثرها يف غيبوبة �إىل �أن رحل يف  ١٩٨٧ -٨- ٢٩فدفع
حياته ثمن ق�ضيته ،قتلوه ،ولكنهم مل يقتلوا حنظلة ،رمز الق�ضية ..ومل يقتلوا
الفن املقاوم.

حوار
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�أ�شاد بي �أحمد ال�صافي النجفي وكان ل�شهادته ب�شعري وقع جميل في نف�سي
• حممود البعالو
�شاعر عارك احلياة فكان �صلبا �أ�صيال و�أ�صبح
رمزا من رموز حماة كنواعريها �أعطى الكلمة
البليغة واحلكمة النادرة ،وهما من عناوين
وج����وده ،عرفني �إل��ي��ه الأ���س��ت��اذ م�صطفى
�صمودي رئي�س فرع احتاد الكتاب العرب يف
حماه �إبان �أ�صبوحة �شعرية جمعت ثلة من
ال�شعراء واملهتمني ،يجله الأدباء ل�سنه الذي
جتاوز الت�سعني عاما ولأدبه وتوا�صله معهم الذي
مل ينقطع ،هذا �شاعرنا الكبري عبد الوهاب ال�شيخ
خليل ،تواعدنا للحوار يف دكانه الذي ا�ست�أجره
كي يجل�س فيه لبع�ض الوقت مع زواره ،مل يبق
حوله �إال زوجته ،بعد �أن هاجر �أوالده للعمل يف
دول �أجنبية ،ولدي نواف التقط لنا �صورة وجلب
لنا �شرابا بارد ًا من دكان جماور ...وكان يل معه
هذا احلوار:
�س 1-حبذا لو حدثتنا عن البدايات والبيئة وذكريات
الطفولة ؟
ج 1-ع��دت بي �إىل ال��وراء كثريا ،الأي��ام مت�ضي
ب�سرعة وتتطور ،والزمن يطوي ال�ضرائب� ،أنا من
مواليد حي املرابط بحماة ،ولدت عام  ،1925ن�ش�أت
يف عائلة فقرية جدا ،مل نكن منلك بيتا ،كنا ن�سكن
ب��الأج��رة ،ل��ذا انتقلنا بني �أح��ي��اء ع��دة يف حماة.
و�ضعني وال��دي حممد خري – رحمه اهلل -يف �سن
العا�شرة يف كتاب ال�شيخ عبد الرحمن اجلنيدي
�إمام جامع الأربعني ،ومكثت هناك عامني� ،أ�صبحت
خاللها �أق��ر�أ الكتب املطبوعة ب�إمكانات �ضعيفة،
وختمت خاللها القران الكرمي وتعلمت احل�ساب
والإمالء يف �سن الثانية ع�شرة ،و�أخذين والدي من
يدي وذهب بي �إىل َّ
حذاء ا�سمه طالب النجار وهو
وال��د الكاتب وال�شاعر ن��زار النجار ،وق��ال ب�صوت
عال( :يا طالب ..ليك ابني عبدو ،بدياك تعلمه
�صناعة الأح��ذي��ة ،واللحم �إل��ك ،والعظم �إلنا)..
وفعال نفّذ الرجل و�صية �أبي و�أ�شبعني �ضربا ،وبقيت
معه لغاية الثانية والع�شرين ،وكنت �أرى نف�سي فقريا
�إىل احلذاء وم�شيت الكثري من طفولتي حافيا مما
دفعني �إىل �أن �أتعلم �صناعة الأحذية حتى �أمتلك
حذاء دائما ،وعقدة احلذاء جعلتني �أقتني �أكرث من
حاجتي من الأحذية ب�ألوان خمتلفة ،وطلبت الرزق
كبقية ال�شباب يف ذلك احلني يف فل�سطني و�أقمت يف
حيفا وبامل�صادفة تعرفت على َّ
حذاء هنغاري الأ�صل
يف حي هدار الكرمل عملت معه ثالث �سنوات تعلمت
منه �صناعة الأحذية الرجالية والن�سائية على
الطريقة الأوروب��ي��ة وع��دت ع��ام  1945وفتحت
حمال خا�صا بي يف حماة و�أ�صبحت �إ�سكافيا م�شهورا.
لكن حنيني للعلم ي�أخذ عقلي ووالدي يريد اجري
من �صناعة الأح��ذي��ة ،يف العمل �أ�صبحت (�صانع
�سكني) وهذا يعني �أنني �أ�ستطيع �إجناز حذاء كامل
من بدايته �إىل نهايته ،واخ�ترت الدخول يف �سلك
ال�شرطة يف  ،1948/1/1ومن هنا ودعت �صناعة
الأحذية ليتاح يل القراءة والكتابة �ضمن العمل
الوظيفي اجلديد .
يف ال�شرطة ا�ستطعت الدرا�سة ف�أخذت االبتدائية

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

والإع���دادي���ة وال��ث��ان��وي��ة ودخ��ل��ت كلية احلقوق
وتخرجت منها عام 1968من جامعة دم�شق ،وكنت
�أ�شارك �صديقي م�صطفى ال�صم�صام ثمن املنهاج الذي
ندر�سه ،وحاولت �أن �أك��ون حماميا لكني مل �أملك
ر�سم االنت�ساب ،وه��و يف ذل��ك احل�ين يبلغ �/أربعة
�آالف ل�يرة  /رغ��م �أن الأ�ستاذ �أحمد عربي وافق
على متريني ،وتنقلت يف وظائف عدة يف اجلمارك
واجلباية املالية والهاتف ثم التعليم .واطلعت
على الأدب العربي بتو�سع من الع�صر اجلاهلي حتى
النه�ضة احلديثة ،واطلعت على الفقه الإ�سالمي
واالجتهادات والفل�سفة وعلم نف�س الطفل والفكر
ال�سيا�سي العاملي من اال�شرتاكية (�إىل املارك�سية
وكانت ثقافتي متنوعة ،كتبت ال�شعر وقر�ضته يف
منا�سبات عدة ووجدت ال�شعر ي�صنعني ،وجاء �شعري
�أميل �إىل العفوية وبعيدا عن الربجمة ،وكرمني
احت��اد الكتاب العرب ب�إ�صدار كتاب عني بعنوان
( �أدب��اء مكرمون .مع ال�شاعر عبد الوهاب ال�شيخ
خليل) و�أ�صدرت ديوان (منجاة ال�شموع ثم �سماط
الروح ثم البيدر الذبيح).
�س 2-ل��ك ذك��رى و حديث م��ع �أح�م��د ال�صايف النجفي
�شاعر العراق ،كانت �سببا يف انطالقتك ال�شعرية حبذا لو
ذكرتها للقراء؟
ج 2-كنت يف مقهى ال��ك��م��ال بدم�شق �أجال�س
ال�شاعرين �سعيد قندقجي وعلي دم��ر ،وبالقرب
منا احمد ال�صايف النجفي ولفته حديثنا الأدب��ي
وال�شعري خا�صة فدعانا لالن�ضمام �إليه ف�أ�سمعنا
ق�صيدته التي �أر�سلها �إىل الرئي�س الفرن�سي ديغول
�إب��ان ا�ستقالته ف�أجابه ديغول بر�سالة مكتوبة
بالعربية والفرن�سية وقال له� :أ�شكرك يا فار�س
الكلمة ،وطلب ال�صايف من �سعيد وعلي التعريف بي
فقال �سعيد عبد الوهاب عنده حم��اوالت �شعرية
موفقة – و�أزعجتني كلمة حماوالت -و�أ�صر ال�صايف
النجفي على �أن �أ�سمعه ق�صيدة �أوىل وثانية وكان
جال�سا على الكر�سي ويتنهد ثم قال �أريد �أن ت�سمعني
ق�صيدة ثالثة ف�أ�سمعته فقال بع�صبية� :أنت �شاعر
ومل تكت�شف نف�سك؟ �أنت �شاعر متكامل ،اذهب وقل
اكت�شفني احمد ال�صايف النجفي ،وكان لهذه ال�شهادة
وقع جميل يف نف�سي.
�س 3-هل ال�شعر يف �أزمة ؟
ج -احلياة �أزمات ،الإن�سان متعلق باحلياة ودوما
هو طامح �إىل الأف�ضل ،ال�شكل وعاء املو�ضوع ،و�إذا
تهدم ال�شكل متزق املو�ضوع� ،أنا يف �سن تهدم ال�شكل
لذا قل اهتمامي باملو�ضوع ،و�أج��د نف�سي دائما يف
وهم متواجدان يف الكثري من ق�صائدي ،وهي
غربة ٍّ
ازمتي اخلا�صة التي جتلت يف �شعري:
�سالما �إىل �صحب كرام وجمل�س
�أذبت له قلبي مع العربات
�إىل �شرفة كم طال فيها جلو�سنا
جتمع حويل �صبيتي وبناتي .
وجتل�س بالركن القريب �شريكتي
لتملأ باحلب احلنون حياتي
هناك خلفت الف�ؤاد مرفرفا
وجئت �أعاين العي�ش يف الفلوات

�س4-من هو ال�شاعر العربي الأقرب �إليك من القدماء
واملعا�صرين  .وما ر�أيك بالأ�صالة واملعا�صرة؟
ج-4يجذبني من القدماء املتنبي ،ومن املحدثني
بدوي اجلبل ونزار قباين ،رغم �أن كل واحد مدر�سة
�شعرية بحد ذاته ،ال ُيجارى وال يقلد ،املتنبي تغلغل
�إىل عمق النف�س الإن�سانية وميتلك طاقة فنية
متفردة فيجعل املعنى يدخل �إىل العقول ،يجب �أن
ميتلك ال�شاعر ث��راء اللغة و�أن يكون لديه قدرة
على حتليل النف�س الب�شرية� ،أما نزار في�أخذ الكلمة
العادية فيغم�سها بالنور ويوظفها توظيفا فنيا
جمنحا ،ولذا يجب �أن ميتلك ال�شاعر ثراء يف اللغة
ور�صانة يف ال�سبك ومراعاة النظري ،ومن هنا يجب
�أن ي�أتي ح�سن توظيف الكلمة ،لأنه ال يكفي قدرة
ال�صناعة يف ال�صياغة.
الأ�صالة واملعا�صرة �أ�سلوبان خمتلفان كل منهما
يتطور ،وهذا ال يعني �أن احلداثة دائمة التطور نحو
الأف�ضل ،وال تعنى الأ�صالة دائما تخلفا �إىل الأدنى،
فال�شاعر ي�أتي بال�صورة احلداثية بثوب جديد
ومعرب بلمح خاطف و�إ�شراق جميل وهنا يكون هذا
فعال تطورا ديالكتيكيا ،فالغاية من التطور �أن ن�أتي
بالأف�ضل.
�س5-حبذا لو حدثتنا عن كتبك ال�شعرية و�سر �أ�سمائها؟
ج 5-كتابي(منجاة ال�شموع ) هو الأول وال�شموع
ه��ي االح�تراق��ات التي تعرتي ال�شاعر فيناجيها
بال�شعر ولذلك هناك ت�شابه ما بني �أن ي�سهر ال�شاعر
على وهج احرتاقه او على وهج �شمعته� ،أما ديواين
(�سماط ال��روح) هو �أول رحلة حج يل ،وعددتها
مائدة روحية حول الكعبة امل�شرفة غذيت روحي
بها ،قلت:
هنا النبيون قد الذوا بخالقهم
هنا املالئك قد لبوا وقد خدموا
فا�سفح ف�ؤادك يف �أعتاب ح�ضرته
لعل ذنبك يف الأعتاب ينعدموا
�س 6-ما ذا تقول عن جتربة العمر وقد تعديت الت�سعون
عاما ؟
ج6-احلياة حاجة وق�ضاء ح��اج��ة ،ه��ذا على
امل�ستوى املادي� ،أما على امل�ستوى الروحي فلكل �إن�سان

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

عامله ،وكل �إن�سان عامل بذاته .و�أح��ب �أن �أعطيك
هذه الأبيات:
مل يبق مني �سوى هم �أكابده
وعزلة �سدت الأبواب والطرقا
ونار �شيب على �أطالل قافلة
ت�آكلت مثلما قلبي الذي ان�سحقا
يا منحة الأم�س هل تدرين ما فعلت بنا الليايل
وهل �شاهدت ما طرقا
�أ�ضحى ال�شباب الذي �أحبتك فتنته
من بعدما �أ�سعد الأحباب مهد �شقا
�ألوب يف زحمة الأيام ال �أهل
�أرنو �إليه وال �سعد يل اتفقا
�س 7-ماذا تقول عن جتربتك ال�شعرية بعد هذا الزمن
الطويل؟
ج� 7-س�أجيبك �شعرا من ق�صيدة بعنوان (انا
وال�شعر) لنختم بها حوارنا:
رويدك لي�س ال�شعر ما كان بالعنا
ولي�ست �سطور اخلط لل�شعر موطنا
ولي�ست مقايي�س العرو�ض و�سيلة
على �سمتها ين�ساب �شهدا فيجتنى
ولكنه وجد ووحي منزل
يعاودنا روحا وقلبا وال�سنا
له رعدة يف اجل�سم تروي م�شاعال
بكل ع�صيب �شاءه ال�شعر م�سكنا
متر به الأحداث ترتى �سريعة
فري�سمها بالعطر طورا وبالقنا
ويرتك للتاريخ �أطياف ر�سمه
كما ير�سم الإ�شعاع قو�سا ملونا
هو ال�سكر �إال �أنه من �سالفة
�صبابتها وجد ال�سمو ملحنا
يراودين �شعري ف�أكوى بناره
وينفر مني ثم يدنو وقد حنا
فيا حلوتي قويل ملن جف ح�سه
مكانك مل تدرك مراميه مثلنا
فال تذكرن ال�شعر فال�شعر �سيد
فما دان للح�س البليد والعنا

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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•�أ.حممد حديفي

�أعالم

جي�ش يكتب تاريخ املرحلة ()3
ٌ

د .جابر �سليمان

*�شاعر
مكان و تاريخ الوالدة  :الالذقية
"1957
*دكتوراه يف الإعالم
*ع�ضو احتاد الكتاب العرب
*ع�ضو جمعية ال�شعر
*رئي�س حترير جملة (الفكر
ال�سيا�سي)

من م�ؤلفاته:
"1ـ �ش��عر:
ـ �ش��ذا الريا�ض ـ 1987م
ـ مواوي��ل ال�بركان ـ 1989م
ـ عندما ي�ص��مت الكالم ـ 2003م
ـ بوح ال�س��رائر ـ 2006م
ـ �أن�ش��ودة الفجر ـ �أطفال ـ 2007م
ـ معارج النجوم ـ 2018م
"2ـ نرث:
ـ يف مو�سم احل�صاد ـ 1994م
ـ ن�صبح على وطن ـ 2017
"3ـ درا�سات:
ـ الدعاية املعادية وت�أثريها يف
املقاتلني ـ دم�شق ـ 2006م
ـ ال�صني وال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي
ـ 2006م
ـ ال�صحافة يف فل�سطني بني الإنتهاكات
الإ�سرائيلية واحلماية الدولية ـ

أخبار

ولكم �أي�ض ًا �أيها الأبطال الرا�سخون يف الأر�ض رعاف
اجلوري يلوّن الأر�ض حتت �أقدامكم ،وهي مت�ضي لتمهر
كل ذرة تراب يف هذا الوطن بيانع اللون ،ورائق املجد،
وباذخ االنت�صار ..وعلى زنودكم املعروقة التي طاملا
ت�ضاحكت فوق م�سامها بنات ال�شم�س يرت�سم م�ستقبل
وطنٍ عا�ش بهي ًا وا�ستمر بهياً ،و�سيبقى يف القادم من
الدهور �شامخ الهامة و�ضاء اجلبني ،حدوده م�سيجة
ب�أج�ساد عرفت كيف تروّ�ض وحو�ش الغاب ،وتنزع
�أنيابها الفاتكات ال�سم التي قدمت من بقاع الأر�ض
متعط�شةً للدم الربيء ،والأن�سجة الآدمية التي خلقها
اهلل لت�ستمر وتعي�ش..
لي�س جديد ًا عليكم هذا الثبات وهذا ال�صمود وهذا
الع�شق لرتاب الأر���ض ..كل ذلك م��زروع يف جيناتكم
ويجري يف عروقكم مع حبال الدماء التي ت�سري بهية
يف الأوردة وال�شرايني..
بالأم�س ق��دّ م لكم تاريخ الأه��ل درو���س�� ًا قر�أمتوها
جيداً ،ق��ر�أمت عن بطلٍ من �أج��دادك��م ا�سمه يو�سف
العظمة ،ويو�سف العظمة واح��د من كثريين دخلوا
التاريخ لأنهم ع�شقوا الرتاب ،وقدموا الروح رخي�صةً
دفاع ًا عن حريته وا�ستقالله وكرامته ،يو�سف العظمة
م�ضى ملالقاة جحافل الفرن�سيني ،وهو يدرك متام ًا �أن
معركته معهم خا�سرة ،فما ميلكه قليل قيا�س ًا لو�سائل
احلرب و�أدواته املتطورة التي كان ميلكها الفرن�سيون،
وعديد رجاله القليل يقابله جي�ش جرار مزود بكل ما
يتطلبه القتل من �أدوات وعدد ،ومع ذلك م�ضى ملالقاة
الأعداء حتى ال ي�سجل التاريخ �أن م�ستعمر ًا دخل بلد
الثبات وال�شجاعة (�سورية) دون قتال ،و�أن مدينة
دم�شق ،دم�شق العراقة والب�سالة ،والتاريخ مل ت�سلم
مفاتيحها طائعةً كما يفعل املهزومون ،وم�ضى يو�سف
العظمة على ر�أ�س جي�شه املتوا�ضع العدة والعدد غري
�آبه بن�صائح بع�ض من حوله لثنيه عن املواجهة ،وحني
واجه العدو واجهه بب�سالة و�شجاعة نادرتني �أ�سفرتا
عن ا�ست�شهاده ،لكنه م��ات بهي ًا �شجاع ًا وواق��ف�� ًا كما
متوت الأ�شجار ،وورثتم بع�ض جيناتكم �أي�ض ًا من رجالٍ
دخلوا التاريخ من �أو�سع �أبوابه ،ورف�ضوا كل مغريات
العدو وترغيبه ،وكذلك رف�ضوا ترهيبه ،وحينما
�أعلنت فرن�سا �شروطها اجل��ائ��رة واملجحفة ب��د�أت
براعم الثورة ال�سورية احلقيقية تتفتح رخيةً وعلى
مهل ،فتنادى �أبطال املرحلة يف غري حمافظة �سورية،
وق��رروا كل يف املكان الذي ي�شغله �أن يجابهوا فرن�سا
ويذيقونها مر ال�صرب ليثبتوا لها �أن �سورية وال�سوريني
خلقوا ليعي�شوا �أح���رار ًا فوق �أر���ض حرة مطهرة من
�أقدام امل�ستعمرين..

دم�شق ـ 2008م

�سورية
�أ�سطورة �صمود
مبنا�سبة عيد اجلي�ش وبدعوة من احتاد الكتّـاب
العرب مت عر�ض الفيلم الوثائقي [�سورية �أ�سطورة
�صمود ،الوجه املخفي للحرب على �سورية] وهو
من �إعداد و�إخراج الكاتب عدنان عزام ،وذلك يوم
الأح��د املا�ضي  ،2018/8/5يف قاعة املحا�ضرات
مبقر االحتاد باملزة.
وقد �أعقب عر�ض الفيلم ح��وار مع املخرج ت�ضمن
احل��دي��ث ع��ن ���ض��رورة التوثيق الكامل للم�ؤامرة
ال�صهيوغربية ـ الرجعية على �سورية.

�أبطال ذاك الزمن �أ�شعلوا �أرواحهم �شموع ًا تنري لهم
عتمة الطريق ،وتهدي �أقدامهم ل�سواء ال�سبيل ،ومن
حق �أبطال ذاك الزمان الذين �أورثونا الأر�ض طاهرة
نقيةً مطهرة �أن نذكر بطوالتهم بكثري من قد�سية
االنتماء والعرفان باجلميل..
بد�أت االت�صاالت مكثفة بني �أبطال �سورية وهم كرث،
واتفقوا جميع ًا على �أن يعني �سلطان با�شا الأطر�ش
من جبل العرب قائد ًا للثورة ال�سورية الكربى يف حني
يتوىل �إبراهيم هنانو قيادة منطقة جبل الزاوية،
وال�شيخ �صالح العلي قيادة ال�ساحل ال�سوري� ،أما دم�شق
وريفها فقد ب��رزت فيها �شخ�صيات عديدة منا�ضلة
م��ث��ل حم��م��د الأ���ش��م��ر ،وح�����س��ن اخل����راط ،وال��دك��ت��ور
عبد الرحمن ال�شهبندر حكيم الثورة �آن��ذاك ،وراح
اجلميع يعملون �سر ًا يف بداية الأم��ر �إىل �أن كانت
ال�شرارة الأوىل حينما جل�أ �أدهم خنجر املالحق من
قبل ال�سلطات الفرن�سية �آن��ذاك �إىل م�ضافة �سلطان
با�شا الأطر�ش كي يحتمي بها من بط�ش الفرن�سيني،
وقد كان �سلطان الأطر�ش مالحق ًا �أي�ض ًا وخارج داره
يف «القريّا» فجاء الفرن�سيون واعتقلوا �أدهم خنجر
�ضاربني بعر�ض احل��ائ��ط �أقانيم التقاليد يف جبل
العرب ويف طليعتها �إغ��اث��ة امللهوف وحمايته ،علم
�سلطان الأط��ر���ش يف الأم��ر ،ونقل له �شهود عيان �أن
داره يف القريا قد تهدمت لأن الفرن�سيني �أغاروا عليها
بالطائرات ودمروها ،عندها توا�صل مع بقية زمالئه
الثائرين يف �أنحاء �سورية و�أ�شعلوا نار الثورة التي لقنت
الفرن�سيني درو�س ًا �أثبت قادتها �ضراوتها يف مذكراتهم
اليومية حيث �أده�شتهم ب�ساالت الثوار الذين كانوا
يجابهون دبابات العدو بال�سيوف والبلطات حيث �أدت
�شجاعتهم النادرة وامللفتة �إىل انهيار العدو وترك
�أ�سلحته ومعداته التي غنمها الثوار وراح��وا يردون
نريانها �إىل �صدور الأعداء..
وقد �سجل التاريخ الكثري من البطوالت لأجدادنا
و�آبائنا بحيث �صارت معارك الكفر واملزرعة وامل�سيفرة
م�ضرب املثل يف ال�شجاعة والإقدام..
�أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري الذين يقاتلون ثمانني
دولة و�أكرث خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية هم �أحفاد
ه���ؤالء الأب��ط��ال الذين �أجلوا فرن�سا من ف��وق تراب
الوطن فحُ ق لهم �أن يخ�ص�صوا يوم ًا للجالء ،ويوم ًا
لعيد اجلي�ش يف الأول من �آب من كل عام يحتفلون به
وي�ستذكرون �أجماد ًا خلدها التاريخ..
ي��ا �أب��ط��ال اجلي�ش العربي ال�����س��وري ،وح��م��اة هذه
الأر�ض كل عام و�أنتم �سياج الوطن ورمز عزته وفخاره،
كل عام و�أنتم بخري.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

زيارة الأديبني
�إبراهيم من�صور وعبد اللطيف حمرز
من فرع ّكتـاب طرطو�س
قام وفد املكتب التنفيذي امل�ؤلف من:
الزميل مالك �صقور ـ نائب رئي�س االحتاد
والزميل جابر �سلمان ـ مدير �إدارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والزميل بديع �صقور ـ مدير �إدارة العالقات اخلارجية
بزيارة الأديبني� :إبراهيم من�صور وعبد اللطيف حمرز
من فرع كتّـاب طرطو�س ،وذلك بتاريخ 2018/7/26م ،وقد اطم�أن
الوفد على �صحة الأديبني املذكورين ،وقدم هدية رمزية لكلٍّ منهما.
يذكر �أن الأديب �إبراهيم من�صور ولد يف الأرجنتني عام � .1922أما الأديب عبد اللطيف حمرز فهو من مواليد عام 1932م..
وقد �أثرى الأديبان ب�أعمالهما الإبداعيّة احلركة الأدبيّة يف �سورية..

