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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

دريد يحيى الخواجة..

المبدع الذي ترجّ ل عن �صهوة الحياة ()1
منت�صف الثمانينيات ،يف الثاين من ن�صفها الثاين متام ًا ،كنت �أعدّ نف�سي
ال�ستكمال متطلبات �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا� ،أي �أن �أجنز بحث ًا يف حقل
االخت�صا�ص الذي اخرتته ،الدرا�سات الأدبية .وعلى الرغم من ولعي �آنذاك،
ّ
ويحف به ،ف�إنني مل �أكن �أتر ّدد يف قراءة خمتلف
وملّا �أزل ،مبا يعني ال�سرد
ال�سوري ،كما مل �أكن
أدبي ،وال�سيما ما يعني املنجز النقدي
ّ
مغامرات النقد ال ّ
�أتر ّدد يف متابعة جممل ما يعني تلك املغامرات على امل�ستوى العربي ،وما بلغ
"فن ال�شعر" �إىل تلك
املكتبة من ترجمات لأعالم النقد منذ كتاب �أر�سطو ّ
ال�سنة من الثمانينيات.
مما ق��ر�أت كتاب دريد يحيى اخلواجة" :ال�صفة وامل�سافة،
�آن��ذاك كان ّ
درا�سة يف ال�شعر العربي ال�سوري املعا�صر" الذي كان �صدر ،فيما يزيد على
�أربعمئة و�أربعني �صفحة من القطع الكبري ،عن احتاد الكتّاب العرب مطلع
الثمانينيات ،ومل �أكد �أب��د�أ ال�صفحات الأوىل منه ،حتى ت�أكد يل �أنني يف
ح�ضرة ناقد جدير بالتقدير ،بل ناقد كبري ،مي�سك باحلركة ال�شعرية
النقدي ،وال يكتفي
ال�سورية املعا�صرة من جهاتها جميع ًا ،ومب�صطلحه
ّ
بال�سطوح اخلارجية للتجارب ال�شعرية التي ُيعنى بها ،بل يغو�ص على
الطبقات العميقة منها ،ولطاملا كنت �أر ّدد لنف�سي ،و�أنا �أم�ضي من �صفحة
�إىل �أخ��رى" :هل ميكن يل �أن �أبلغ يوم ًا هذه احل�صافة النقدية كلها ،بل
متى ميكنني �أن �أكون مثل �صاحبها ،ومثل حنّا ع ّبود ،وحميي الدين �صبحي،
وخالدة �سعيد ،وجالل فاروق ال�شريف ،وعبد الكرمي ونعيم اليايف� ،أو �أن �أبلغ
بع�ض ظلّهم العايل؟" ،ولطاملا �أي�ض ًا كنت �أتوق �إىل لقاء د .دريد ،الذي مل
يتحقّق �إال بعد نحو عقدين من ذلك التاريخ ،والذي كان يف مدينتي حلب �إثر
�شرفني
م�شاركته يف فعالية ثقافية خالل ق�ضائه عطلة �صيفية له ،وكان �أن ّ
يل من حم�صّ ،
ب�إهدائي جمموعة من م�ؤلفاته حملها �إ ّ
موقعة بغري عبارة
دالّة على عذوبة �إن�سانية باذخة.
قبل نحو �سنتني كنت �أ�شارك يف اجتماع املكتب الدائم لالحتاد العام للأدباء
والكتّاب العرب الذي ا�ست�ضافه احتاد كتّاب و�أدباء الإمارات يف �أبو ظبي ،ويف
اليوم الثاين لالجتماع تلقيت ات�صا ًال من العزيز د .هيثم يحيى اخلواجة
وت�شرفت بالزيارة التي
دعاين خالله �إىل زيارته يف منزله يف ر�أ�س اخليمة،
ّ
كان جلّها حديث ًا عن حم�ص ،وعن دريد الذي كان غادر الإمارات �إىل �سياتل
ليقيم هناك ،وعن �صحته التي مل تكن على ما يرام ،وعبث ًا ،وفور عودتي �إىل
ثم ،بعد نحو
�سورية ،حاولت االت�صال بالراحل العزيز لالطمئنان عليهّ ،
�سنة من ذلك التاريخ ،كان ما مل �أكن �أتوقع ،ر�أيت د .دريد بقامته املمتلئة
علي مكتبي يف االحت��اد ،فهرعت �إليه غري م�صدّ ق ،واحت�ضنته
وهو يدخل ّ
الكر�سي الذي اعتدت اجللو�س عليه
يواجه
كر�سي
إىل
�
ا�صطحبته
معانق ًا ،ثم
ّ
كر�سي املكتب ،ولفت انتباهي �آنذاك م�شيته املتثاقلة ،والتي �أكّدت
بعيد ًا عن
ّ
يل �أنّ �صحته على غري ما يرام.
لنحو �ساعة حدثني الراحل العزيز عن قراره بالعودة �إىل حم�ص ،واال�ستقرار
فيها ،وعن عزمه على ت�أهيل منزله بعدما حلق به من �أذى خالل املواجهات مع
املجموعات امل�سلحة ،و ّ
علي �أن يعيد االحتاد طبع ما نفد من م�ؤلفاته التي
متنيه ّ
�صدرت عن االحتاد ،ثم مل تكد �أيام قليلة مت�ضي على عودته �إىل حم�ص ،حتى
تلقيت منه ،عرب قريب له ،بع�ض م�ؤلفاته ،وكنت حدثته ع ّما حلق مبكتبتي يف
حلب� ،أي ما طالها مع بيتي كله من حرق وتدمري ب�أيدي الإرهابيني ،وبتوجيه
ممن يزعمون �أنف�سهم كتّاب ًا ومثقفني و�أكادمييني �أي�ض ًا،
ممن �أعرف مبا�شرة� ،أي ّ
ّ
ومع تلك امل�ؤلفات ر�سالة م�ؤرخة يف � ،2018 / 3 / 23أ�ست�سمح روح الراحل
بن�صها هنا( ....يتبع)
العزيز �إثباتها ّ
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�سوريو فل�سطين

• علي بدوان
دخل اجل�نرال الربيطاين (�إدموند هرني اللنبي)
مدينة القد�س يف  ،1917/12/25متبخرت ًا
يف ���ش��وارع��ه��ا ،ف��ك��ان ه��ذا االن��ت�����ص��ار الربيطاين
على ال��دول��ة العثمانية ودخ���ول فل�سطني يمُ ِّث ُل
اخلطة الأ�سا�سية الأوىل على الأر�ض التي م َّكنَت
بريطانيا من تقدمي فل�سطني لقمة �سائغة للحركة
ال�صهيونية ،و�إطالق ما ُع ِر َف بــ «ت�صريح بلفور» عقب
وايام قالئل.
واحد
هزمية العثمانيني ب�شهر
ٍ
ٍ
وبعد تفكك ال�سلطنة العثمانية يف املنطقة ومنها
بالد ال�شام ،تابعت امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية التي
كانت تتبع لل�سلطنة العثمانية ،مهمتها يف �إدارة البالد
والعبادة و�ش�ؤون النا�س وم�صاحلها يف �إقليم فل�سطني من
بالد ال�شام.
كانت فل�سطني ،وع�بر ال��ت��اري��خ� ،إقليما جغرافيا
وب�شريا ،يف �إط��ار الوحدة التامة لبالد ال�شام ،ومل
يظهر م�صطلح ال�شعب الفل�سطيني يف الإ�شارة ملواطني
فل�سطني �إ ّال قبل اندالع احلرب العاملية الأوىل بقليل،
وقد �سبق و�أن طالب امل�ؤمتر ال�سوري العام وبح�ضور
مندوبي كافة مناطق ب�لاد ال�شام ،واملُنعقد يف 21
�أيلول�/سبتمرب  ،1921يف فندق اخليام بدم�شق ،طالب
باال�ستقالل التام ل�سورية الطبيعية “ا�ستقال ًال تام ًا ال
�شائبة فيه” يف �إطار الدولة الواحدة والكيان الواحد،
بو�صفها كيان ًا واحد ًا ال يتجز�أ.
�إنَّ وجود االحتاللني الربيطاين والفرن�سي َع َّطلَ
من �إمكانية وح��دة �سورية الطبيعية ،بل عمال على
تق�سيمها وفق اتفاق (�سايك�س بيكو) ،فيما اندفعت
بريطانيا ك�سلطة احتالل على �أر�ض اجلنوب ال�سوري
يف فل�سطني ،لت�سمية امل�ؤ�س�سات احلكومية املوروثة من
العهد العثماين وتوحيد �إط��ار عملها با�سم حكومة
فل�سطني ،ومت و���ض�� ِع د���س��ت��و ٍر لها� ،أخ����ذ ًا باحل�سبان
الواقع ال��ذي ت�شكّل مع وج��ود االحتاللني الفرن�سي
والربيطاين يف عموم ب�لاد ال�شام وال��ع��راق وتقا�سم
النفوذ واخلرائط بينهما .و�أثناء تلك الفرتة كانت
الوثائق الر�سمية تعنون با�سم دول��ة فل�سطني ،ومن
هذه الوثائق ج��واز ال�سفر الفل�سطيني ال�صادر قبل
العام  ،1948فيما كانت باقي الوثائق املدنية ومنها
معامالت العقارات واوراق الأح���وال املدنية حتمل
تروي�سة حكومة فل�سطني.
لو�صاية
بحاجة
فل�سطني يف تلك ال�سنوات ،مل تكن
ٍ
ٍ
�أو انتداب ،فقد كانت قائمة فيها كل مقومات وم�ؤ�س�سات
ال��دول��ة التي ا�ستمرت وت��ط��ورت م��ن �إرث ال�سلطنة
العثمانية ،مبا يف ذل��ك م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم
واجلامعات ،وال�صحة ،والإدارات املُتعلقة بال�ش�ؤون
املدنية والق�ضاء ....الخ.
وعق َِب �صدور
لكن ،ومنذ متوز /يوليو العام َ ،1922
�صك االن��ت��داب ال�بري��ط��اين على فل�سطني م��ن قبل
ع�صبة الأمم املتحدة ،ومب��واده الثمانية والع�شرين،
وكتمهيد م��درو���س وحم�سوب ،لل�سري مب�شروع اقامة
ٍ
«كيان عربي �صهيوين» على �أر�ض فل�سطني التاريخية،
أمر واقع ،على تكري�س اللغة
َعمِلت بريطانيا ك�سلطةِ � ٍ
ثانية يف فل�سطني مع �أنَّ �أع��داد اليهود
كلغة
ٍ
العربية ٍ
يف تلك الفرتة مل تكن لتتجاوز اخلم�سة و�سبعني الفاً
على كامل �أر���ض فل�سطني التاريخية ،لذلك َع ِم َلت
�سلطات االنتداب على و�ضع تروي�سة بثالث لغات على
كل الوثائق الر�سمية احلكومية ال�صادرة عن حكومة
فل�سطني ،وخا�صة كوا�شني الأر�ض ،والعملة الفل�سطينية
(اجلنيه الفل�سطيني) ،حيث اللغة الإنكليزية بال�سطر
الأول ،تليها اللغة العربية ،ومن ثم العربية.
بكل احلاالت ،فقد ن�ص الد�ستور الفل�سطيني لدولة
فل�سطني لعام  ،1920وقبل ���ص��دور �صك االن��ت��داب
الربيطاين على فل�سطني من ع�صبة الأمم املتحدة

عام  1922مبوجب قرار ع�صبة الأمم يف م�ؤمتر �سان
رميو عام �“ :1920أنَّ كل من يقيم على �أر�ض اقليم
فل�سطني ،من املواطنني العرب ُيعترب مواطن ًا فل�سطيني ًا
�أ�ص ًال وا�صو ًال ،له كامل احلقوق وعليه واجبات املواطنة
التامة.”....
وعطف ًا على م��ا ورد �أع�ل�اه� ،أ َّك���دَ امليثاق الوطني
الفل�سطيني َعق َِب ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
يف � 28أي��ار/م��اي��و  1964على التايل �« :إنَّ ال�شعب
الفل�سطيني هو جزء من الأمة العربية ،والفل�سطينيون
هم املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون �إقامة عادية
يف فل�سطني اىل حني النكبة� ،سواء من اُخرج منهم �أو
من بقي فيهاُ ،
وكل من ِو َلد ل ٍأب عربي فل�سطيني بعد هذا
التاريخ داخل فل�سطني �أو خارجها هو عربي فل�سطيني».
لقد كان ثلث �سكان ومواطني فل�سطني قبل النكبة
من البلدان العربية املجاورة ،وعلى الأخ�ص من �سورية
ولبنان .ويف الواقع احلي ،وامللمو�س ،كان عدد �سكان
فل�سطني قبيل وق��وع نكبة العام  1948نحو مليوين
مواطن عربي ،منهم نحو � 300ألف مواطن من �سورية
احلالية ،ويف ذلك الوقت مل َي ُكن عدد �سكان �سورية
احلالية يزيد على ثالثة ماليني ون�صف املليون ،وكانت
غالبية املواطنني ال�سوريني املقيمني يف �إقليم فل�سطني
من مناطق دم�شق وحوران وجبل العرب واريافها ،كانوا
يقيمون يف فل�سطني بحكم العمل واملواطنة يف الوطن
الواحد ،وقد تركّزت �أعمالهم وتن ّوعت بني التجارة
والعمل احل��ريف ،والعمل يف موانئ عكا حيفا ويافا،
وم�صفاة النفط يف حيفا (الفيرني) .كذلك كان يقيم
يف فل�سطني ،نحو  160الف مواطن من لبنان ،خا�صة
من قرى وبلدات وم��دن اجلنوب ،وك��ان عملهم يرتكز
يف امل��ج��االت احلرفية املختلفة يف م��دن عكا وحيفا
والنا�صرة وغريها.
�أما �أع��داد اليهود حلظة وقوع النكبة يف فل�سطني،
فكانت بحدود  450الف ًا ،كان نحو  60%منهم حديثي
الو�صول ن�سبي ًا اىل فل�سطني ،التي و�صلوا اليها على
منت �سفن وقوافل الهجرات اال�ستعمارية اال�ستيطانية
ب��رع��اي��ة �سلطات و���س��ط��وة االن���ت���داب ال�بري��ط��اين.
وا�ستطاعوا ت�شكيل قوات ع�سكرية �ضاربة كان قوامها
نحو  60الف مقاتل حتت ال�سالح ،وت�ضم كافة �صنوف
كجي�ش متكامل ،مب��ا يف ذل��ك �سالح اجل��و،
الأ�سلحة
ٍ
حيث �سلمتهم بريطانيا مع�سكراتها وحتى مطاراتها
الع�سكرية يف فل�سطني.
وهكذا ،وعند وقوع النكبة ،خرج من فل�سطني نحو
� 300ألف مواطن �سوري عادوا اىل �سوريا احلالية،
ودخل معهم اىل �سورية نحو  85الف الجئ فل�سطيني
غالبيتهم من لواء اجلليل �شمال فل�سطني وارياف مدن
(النا�صرة  +عكا � +صفد  +طربيا  +بي�سان) ،ولواء
حيفا ...وكذا احلال مع مواطني لبنان يف فل�سطني.
ت��اري��خ ح��ي ال يمُ��ك��ن ل�ضيقي الأف����ق ،الإقليميني
االن��ق�����س��ام��ي�ين ،املُ��ع��ادي��ن للفكر ال��ق��وم��ي ال��ع��روب��ي،
احلاقدين واملوتورين �إدراكهِ �أو تعقبهِ .
لقد وق��ف �شاب ���س��وري م��ن �سكان خميم الريموك
على مداخله حماو ًال الولوج للريموك ،ف�أوقفه مرا�سل
�إذاعة القد�س الفل�سطينية لي�س�أله عن واقع الريموك
طالب ًا منه التعريف عن ا�سمه �أو ًال ،فما كان من ال�شاب
ال�سوري �إال �أن �أط َل َق جوابه وب�سرعة «�أنا �سوري من
فل�سطني».

�صفقة القرن ومفارقاتها

• ال�شيخ ح�سني �شحادة

لي�س من قبيل امل�صادفة �أن يقرتن الإعالن عن �صفقة القرن بالف�صول
املفجعة التي �شهدها وي�شهدها عاملنا العربي والإ�سالمي منذ كامب
ديفيد م��رور ًا بنتائجها يف االن�شطار العربي ـ العربي والإ�سالمي ـ
الإ�سالمي و�صو ًال �إىل االحباطات املتتالية التي عملت وتعمل �سر ًا
وجهر ًا على تر�سيخ الفوا�صل واالنق�سامات بني �أبناء الأمة الواحدة..
ولعل �أبرز املفارقات يف �صفقة القرن هذه يتجلى يف �أمرين اثنني:
�أحدهما� :إن االنق�ضا�ض على ما تبقى من مبادئ ال�شرعية الدولية
املت�صلة بق�ضية فل�سطني ي�أتي هذه املرة من �أ�صحاب الق�ضية �أنف�سهم.
ثانيهما� :إن دعم عن�صرية الكيان ال�صهيوين يف �إعالنه عن يهودية
الدولة ي�أتي هذه املرة كذلك على �إيقاع من �أنظمة اال�ستبداد ال�سيا�سي
والديني كما لو �أنهما �أي يهودية الدولة واال�ستبداد وجهان مل�شروع واحد
يكمل �أحدهما الآخر ال يف متزيق الهوية واجلغرافية الطبيعية لأمتنا
فح�سب بل يف حرمانها الطاغي وال�ضاغط با�ستمرار من فر�ص تقدمي
البديل احل�ضاري لهذه ال�صفقة القاتلة.
وها هنا نقف على �أ�صعب االمتحانات التي يخو�ضها ويكابدها حمور
املقاومة يف �صياغة خطابه وم�شروعه احل�ضاري الذي ال ميكن �أن ينه�ض �أو
يقوم �إال على �أ�سا�س االلتزام بقيم احلرية والتعدد وقبول الآخر املختلف
واحرتامه واالعرتاف بحقوق املواطنة كاملة ومت�ساوية.
و�أراين �أح��اذر و�أخ�شى �أن �أق��ول �أن��ه ومن دون ا�ستكمال هذا ال�شرط
احل�ضاري �سيبقى �إفك �صفقة القرن وموبقاتها �أهون بكثري على �شعوبنا
من فواح�ش و�آثام وخطايا اال�ستبداد بجميع �أ�شكاله ..وهذا هو التحدي
الكبري ب�صوت القر�آن الكرمي�« :إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما
ب�أنف�سهم».
نعم وبكل �صراحة يجب االعرتاف �أن ما وراء �صفقة القرن تعي�ش �أمتنا
العارية �أزم��ة وجودية تقع يف �صلب عالقة العروبة مع ذاتها وعالقة
الإ�سالم مع ذاته وقد تركت ت�أثريها الوا�ضح على حمور املقاومة وثقافتها
من خالل خطاب تربير الواقع الزائف ومترير الت�سويات املهينة و�صو ًال
�إىل حتييد الأمة عن �صراعها احل�ضاري مع الكيان ال�صهيوين.
ومن هنا ال ميكن �أن ن�ضع ر�ؤية �إ�سرتاتيجية ملواجهة هذا التحدي الكبري
من دون مواجهة الأزم��ة العميقة التي تتف�شى داخ��ل البنية العربية
والإ�سالمية اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا.
وه��ي �أزم��ة ال ميكن مواجهتها ومعاجلة �أ�سبابها �إال بتهدمي ج��دران
القطيعة داخل البيت العربي الواحد و�إال مبنع الأ�سوار التي رفعت داخل
الذات الفل�سطينية من جهة ،والت�أ�سي�س ملقاومة ثقافية فاعلة تعمل على
حترير النخب العلمية والفكرية واالقت�صادية من هيمنة �إلغاء دور
املثقف وقب�ضة تدجني الثقافة وحتويلها �إىل رهينة بيد الأنظمة املتورطة
يف ت�سويق هذه ال�صفقة.
وما اقرتحه ملزيد من حت�صني الوحدة الفل�سطينية هو االهتمام اليومي
لت�أ�صيل وحدتنا العربية والإ�سالمية و�إزالة عوامل الفنت الدينية التي
دمغت ان�شطاراتنا ال�سيا�سية وفتحت �شهية االحتالل لينق�ض بقرونه كلها
على تناق�ضاتنا ال�صارخة وا�ستثمارها يف ت�سويق هذه ال�صفقة.
ولكننا ونحن الآن يف قلب اخلطر الوجودي الداهم ن�ستنفر اجلزء
املعافى من كيان �أمتنا ونحدد نقطة النهو�ض من دم�شق املنت�صرة والواعدة
بت�صحيح العالقة بني العروبة والإ�سالم واج�تراح الر�ؤية امل�ستقبلية
لهوية املنطقة ما يفر�ض علينا �إعادة النظر يف ق�ضايا خالفاتنا وقراءاتنا
املتباينة حول املتغريات والتحديات والت�سويات مبا يف ذلك �إعادة النظر
يف دور الدول الراف�ضة ل�صفقة القرن و�أثرة ال يف �إف�شال م�شاريع �صفقة
القرن فح�سب ،بل يف �إ�سقاط م�شروع ال�شرق الإ�سرائيلي الكبري.
وبكلمة �أخ�يرة مع غياب معادلة التكامل بني ال�سيا�سة والقيم ،بني
الثقافة والهوية ،ثم بني العروبة والإ�سالم� ،سينتهي بنا الأمر �إىل ب�ؤ�س
الإخفاق يف م�شاريعنا ال�سيا�سية والدينية كلها التي طرحت �شعارات
التخوين والتكفري بد ًال من احلوار لنجد �أنف�سنا خارج الع�صر وخارج هذا
القرن ومعزولني متام ًا عن عنا�صر املناعة وم�صادر القوة.
فماذا نقول..؟ وما زلنا حتى اللحظة الراهنة نواجه حتديات االنف�صام
العقيم يف جدل عقيم حول �أ�سئلة النه�ضة و�أ�سئلة العلمنة و�أ�سئلة ف�صل
الدين عن الدولة بني �سيا�سات و�سلطة ال ثقافة لها ،وبني ثقافة ال �سلطة
لها وال دور يف م�شهديات من الفو�ضى والفنت وربيع احلروب الناعمة حيث
وحدتنا امل�ؤجلة هي ال�ضحية التي ت�سرح ومترح على �أبوابها املغلقة �صفقة
القرن امل�ش�ؤوم يف لعبة ت�ستخدم الإ�سالم نف�سه والعروبة نف�سها لت�صفية
�أعمق ما يف الإ�سالم والعروبة من �أخالق وقيم عقدها الوحدة وتاجها
احلرية.
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في ( كوانتوم) :الروائي يحفر في الأعماق
•ر�شاد �أبو�شاور
كتب الأ�ستاذ ج�برا عن القد�س مدينته الأث�يرة:
القد�س لي�ست مكانا �إنها زمان �أي�ضا.
وو�صف �إدوارد �سعيد القد�س� :إنها مدينة موتى.
ويف فيلم ( مملكة ال�سماء) ي�س�أل املفاو�ض
ال�صليبي قبل ت�سليمه القد�س..القائد �صالح الدين
الأيوبي:
ماذا ت�ساوي القد�س؟
ي�ستدير �صالح الدين قلي ًال ويجيب مبت�سما:
ال �شيء.
ثم بجدية:
كل �شيء.
�أ ّم��ا ال�شاعر وال��روائ��ي �أحمد �أبو�سليم فيم�ضي بنا
عميقا يف ث��رى (ال��ق��د���س) لريينا �أن��ه��ا لي�ست املعامل
العريقة ،الدينية واحل�ضارية ،املتبدية على ال�سطح،
فهي �أعمق� ،إنها طبقات من الأج�ساد  ،من العظام ،من
الأزمنة واحلقب ،ومنها ينبعث دوي مذهل.
يف العمق يدور �صراع بال رحمة ،والروائي ( باحث)
ي�ستبطن املدينة ويقر�أها يف العمق باحثا يف �أ�سرارها،
م�ستنطقا ما يثوي� .إن��ه يقر�أ الإن�سان ،وهو يلج�أ �إىل
التاريخ واجلغرافيا ،ويذهب مع قوانني الفيزياء لفهم
�إن�سان هذه الأر���ض ،وهو �إن�سان ،و�إن كان من حلم ودم،
ويبدو ه�شا يف حلظة ما ،ف�إنه ي�ستع�صي على القب�ض عليه
وك�سره ،وح�سم م�صريه ،و�إخ�ضاعه رغم كل ما يتعر�ض له
من حمن ومكابدات.
�أحمد �أبو�سليم ال�شاعر روائي� ،أقولها عن قناعة ،فهو
قدم ثالث روايات بني الواحدة والأُخرى �سنتان� ،أي �إنه
بات يقدم رواية يف كل �سنتني.
هو لي�س �أول �شاعر يكتب ال��رواي��ة ،فهناك �شعراء
عامليون �أبدعوا روائيا :الفرن�سي فيكتور هيغو الذي
تعي�ش روائعه حتى يومنا وترتك �أعمق الأثر يف النف�س
الإن�سانية :الب�ؤ�ساء� ،أح��دب ن��وت��ردام ،عمال البحر،
الأمل���اين غوته �صاحب �آالم ف�يرت��ر ،الرو�سي بوري�س
با�سرتناك� :صاحب الرواية ال�شهرية:دكتور جيفاكو..
ويف �أدبنا العربي تتوفر �أمثلة كثرية.
االنتقال من ال�شعر �إىل الرواية لي�ست نزوة� ،أو طلبا
لل�شهرة ،مع انت�شار الرواية يف وطننا العربي ،فلدى �أحمد
�أبي �سليم ما يقوله ،وهذا ما اقتنعت به بعدما قر�أت
روايته الأوىل ( احلا�سة �صفر) والتي �شكّلت مفاج�أة
يل ،ورمب��ا لكثريين غ�يري ،فهي رواي��ة ما بعد الرحيل
عن بريوت عام  ، 1982ويف مكان وبيئة ال متكن من
لتمجد البطولة،
ال�صمود واملقاومة�..إنها رواية مل تكتب ّ
ولكن لتقدم هول الأمل والعزلة والتمزّ ق واخل�سارة.
يختار �أبو�سليم �أمكنة و�أزمنة وال �أبطال يف �أوقات
تفي�ض خيبات وم�آ�س ،ال ملزاج �شخ�صي ُمر ،ولكن لأنه
 ،كما �أ�سلفت :يحفر عميقا ،ويبحث عن �أ�سباب املحن،
وكيف ي�صمد من ال ميلكون م�بررات ال�صمود �..أولئك
الذين يقاومون وهم يتلظون بنريان اجلحيم ،وظهورهم
مك�شوفة طعينة.
رواي���ة ( ك��وان��ت��وم) يكتبها ال �أب��ط��ال��ه��ا ،فنقر�أها
ب�أ�صواتهم ،بكلماتهم ،ونتعرف على جوانب يف نفو�سهم،
يف عمق نفو�سهم ،متلم�سني املخفي يف تلك النفو�س،
وعن( رفاقهم) يف التجربة املخيفة املعتمة ،والبحث عن
�إجابات على �أ�سئلة معذبة حتيل حيواتهم �إىل معاناة
دائمة ال تتوقف.
مثلي �سيت�ساءل ال��ق��راء ع��ن ( ك��وان��ت��وم)  :م��ا هو
الكوانتوم ،و�أن��ا عدمي املعرفة بالفيزياء مل مينحني
العنوان �شيئا �إىل �أن قر�أت الرواية وتوغلت يف تفا�صيلها
مع �شخو�صها ،فاقرتبت من عامل م  .م وعامل هند التي
ت�شبه �أن تكون لغزا ،والتي هي مع ذلك تتميز ب�شفافية
دفعت ثمنها ،ومن �أل..هو الذي ي�سحب ال�ستائر الثقيلة
ع��ن ل��غ��ز وج����وده  ،وع���ن ي��ا���س��م�ين ،وح��ار���س ال��ع��وري،
ويعقوب جابي..والأ�ستاذ حكمت غربال الذي ال يكف
ع��ن ط��رح الأ�سئلة ،وغ�يره��م م��ن ال�شخ�صيات القلقة
املتوترةاملُطاردة...واملقاومة يف كل الأحوال.
يف ( كوانتوم) ،يف عمق ثرى القد�س يبحث املت�صارعون
على القد�س عن �شيء ،ولكن لكل طرف �شيئه ،فهناك من
يهبطون عميقا �سعيا للتعرف على الأ�صوات ،والدهاليز
املمعنة يف التاريخ..هناك كل( ه�ؤالء)..ويف مواجهتهم

املبنى (  )mو بنيامني كوهني وجدعون امل�شوه ج�سدا
وروحا ..وهذان طرفان لكل منهما م�صاحله.
(كوانتتوم) هي رواي��ة الهزمية امل�ستمرة منذ نكبة
ي�سروا
 48مرورا بال  67و�صو ًال �إىل �أيامنا�..أما من ّ
لهذه الهزائم فيمكن �أن ن�شري �إليهم مع معاناة م.م الذي
اغت�صب وامتهنت رجولته..واالغت�صاب هنا �أبعد من
�أن يكون اغت�صابا لفرد بعينه� ،إنه اغت�صاب ملن يعنيهم
الأمر حلرمانهم من النهو�ض واملقاومة.
امل��ت�����س��رع �سيحكم :ه���ذه رواي����ة ه��زمي��ة ،وال��ق��ارئ
املرت ّيث املت�أمل �سيخرج بقناعة :هذه رواي��ة مقاومة،
فيها فل�سفة وحكمة وخربة حياة ،والربهان �أن ه�ؤالء
الذين يحرتقون ،ميوتونُ ،يقتلون ،ي�شردون ،يطاردون،
ميتهنون..ال ينهزمون متاما ونهائيا..فهم ينتمون ملدينة
تختزن يف ثراها طبقات من الأج�ساد التي كما يبدو
تعي�ش حياة ال تنتهي باملوت ،والأحياء ميتحون منها قوة
لأرواحهم ،ويهبطون عميقا لي�شحنوا �أرواحهم بقب�س من
القوة املرتاكمة املختزنة.
�أحمد �أبو�سليم مل يلج�أ للمفهوم الفيزيائي للكوانتوم
لإبهار القارئ ،ولكنه اتك�أ عليه ،رمبا بعد �أن اكت�شف
ال�صلة بني الفيزياء الكونية وه�ؤالء الب�شر الذين لهم
جتليات تبدو غري معقولة ،فهناك ا�ستحالة على حب�سهم،
وهتكهم ،وتدمريهم ،فهم يتجلون حيث ال ُيتوقع..وهذا
�سر قوتهم ،وهو متج�سد يف �صالبة رواحهم وقدرتهم
اجلمعية على التجدد واال�ستمرارية والقيامة من املوت.
كوانتوم رواي��ة ج��ادة ،ف���إن �أراد القارئ �أن ي�ستمتع
ق��راءة وتفكريا فعليه �أن يعيد ( تركيب) �أحداثها،
وع�لاق��ات �شخ�صياتها ،لأنها مكتوبة متاما مثل لعبة
اجليغزو – تلك اللعبة التي تتكون من قطع تتحقق
املتعة من �إعادة تركيبها بجهد و�أناة _ لتتبدى ب�شكلها
اجلميل املمتع ،وهنا تتعرف على �أبعاد ال�شخ�صيات،
وخلفياتها ،و�أبعادها،وعالقاتها ،وحمنها ال�شخ�صية.
ثمة �شخ�صية �سمعت وقر�أت عنها بعد حزيران ،67
�أق�صد ( روبن هود) ،و�أبو�سليم ي�ستفيد من ال�شخ�صية،
ويعيد �صياغتها ،ويعطيها �أبعادا ي�ستولدها يف البيئة
الفل�سطينية من جديد ،فنتعرف �إىل �شخ�صية غنية
وجد دائما �شبيه لها ،وما �أغنى تاريخنا املمتد مقاومة
ومعاناة.
يف الرواية �شخ�صيتان يهوديتان ير�سمهما �أبو�سليم
برباعة ،ومن خاللهما يقدّ م الطرف الآخر الذي ح ّول
حياتنا �إىل جحيم ،والذي وراءه م�ؤ�س�سة تبدو جامعية
علمية يف حني �إنها تلعب دورا غري علمي...
�أده�شتني الف�صول املكتوبة عن حرب حزيران ، 67
بحرارتها ومرارتها وق�سوتها ،و�أعادتني �إىل تلك الأيام
التي ع�شتها مع �أهلي ،و�أثقلت على عقلي وروحي ب�أ�سئلتها
املُ ّرة عن �ضياع القد�س..ومن قبل  :كل فل�سطني.
كلمتي متوا�ضعة جدا ،وهي �إن جنحت يف حتري�ضكم
على قراءة كوانتوم ف�إن هذا �سي�سرين ..و�إ ّال فاملعذرة.
مل يهدف �أحمد �أبو�سليم الإبهار مبعرفته العلمية،
ولكنه �أخذنا يف روايته �إىل ما ت�سعفنا يف فهمه تلك
القوانني.
وبعد:
لقد الح��ظ علماء الفيزياء �أن الفوتون يتواجد
يف مكانني يف الوقت نف�سه ..وحيث ال ُيتوقع ،هذا يف
الفيزياء :فماذا عن �أولئك الذين ال ميكن هزميتهم،
خا�صة وه��م ال مي��وت��ون..ال ينتهون عندما يكاد بهم،
ويعمل ب�ضراوة على قتلهم و�إنهائهم بعد ح�صرهم يف
مكان واحد ،وخيار واحد هو اال�ست�سالم؟
وبعد:
ماذا ت�ساوي القد�س؟
يجيب �شخو�ص كوانتوم:
_ كل �شيء ...
والكل �شيء هذا مل ينجم عن ال �شيء..فالال�شيء ال
يعطي �شيئا.
هناك من يعطون كل �شيء من �أج��ل ه��ذا ال�شيء:
القد�س..وما متثله وتعنيه.
�شكرا لأحمد �أبي �سليم الذي قدم رواية هي �شيء له
قيمة.
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دفاع عن الأدب
ــ 10ــ
يقدّ ر جورج ديهامل الدور الذي يلعبه التعليم ال�شفوي يف تكوين
النف�س ،وكما يقول� ،إنه ميلك ذاكرة �سمعية ،و�إن مل ُ
تك هذه الذاكرة
خارقة ،فهي يف احلقيقة طيبة� ،إذ ال يزال يذكر الدرو�س ،وبع�ض
اجلمل التي �سمعها من مد ّر�سيه منذ �أربعني عام ًا ،يقول «وعندما �ألقي
ال�سمع يف �صمت الليل يعاودين �صوت الرجل بنرباته ،و�إيقاعه اخلا�ص
ك�أ�ستاذ ،وهو يخاطب نفو�س ًا فتية مرنة مفتحة امل�سام ،ف�إذا كان قد
وهب هبة الإن�سانية ،وكان حديثه مبا�شراً ،وكان يحب مهنته وي�صدر
عن �إرادة الت�ضحية خلري الغري والنفاذ �إىل نفو�سهم ف�إين واثق من
قدرته .ويف جو قاعة الدر�س الأليف �ألفة فيها من ال�سر ما يف �ألفة
البيوت والأ�سر ،يفوه الأ�ستاذ ب�أحاديث تتحد بنفو�س نا�شئة ،وحتيا
فيها لزمن طويل� ،إىل �أن تدقّ �ساعة الفناء النهائي».
ويف الوقت نف�سه ،يرى جورج ديهامل� ،أن كل تعليم ال يتوفر له هذا
االن�سجام التام ـ مبثول الإن�سان و�صوته ـ يلوح عقيم ًا ال حرارة فيه وال
ت�أثري ،ولكن ما يقدمه الأ�ستاذ مبا�شرة من الفم �إىل الأذن ال ُيعد �شيئ ًا
�إىل جوار ما يب�صرنا بالبحث عنه يف الكتب ب�أنف�سنا ،والأ�ستاذ القدير
هو من يدلّ على امل�صادر وعلى كيفية اال�ستعادة منها ،فهو من يغر�س يف
نفو�س تالميذه تذوق الكتب والتحم�س لها والنزوع �إىل ا�ستطالع ما بها
ويظهرهم على منهج ي�سلكونه ليبحثوا عما يرغبون �أن يجدوا.
ويف ر�أي���ه� ،إن الكثريين من الأ���س��ات��ذة ين�شرون درو�سهم ال لكي
ي�صوغوا �أفكارهم �صياغة نهائية فح�سب ،بل �أي�ض ًا ليمكنوا تالميذهم
من االعتماد على ن�ص يعودون �إليه كلما دفعتهم �إىل ذلك رغبة يف
اال�ستيعاب �أو �ضرورة �إىل املراجعة.
و ُيعيد جورج ديهامل ما قاله �سابق ًا« :ولن �أم��لّ تكرار القول ب�أن
م�صري احل�ضارة معلق مب�صري الكتاب يف ظروف عاملنا الإن�ساين الراهن،
و�أ�ضيف �إىل ذلك �أن م�ستقبل الكتاب متوقف �إىل حد بعيد جد ًا على
انعقاد عزم �أ�ساتذة اجلامعة»..
كما ويرى جورج ديهامل� ،أن الأزمة التي تهز العامل لي�ست �سيا�سية
�أو اقت�صادية �أو اجتماعية بل �أزم��ة ح�ضارة .فكل امل�شاكل تنه�ض
بوجوهها املزعجة ،وم�شكالت الثقافة هي ـ ويجب �أن تكون ـ من بني
�أوىل امل�شاكل التي ت�شغلنا .فالرجل ال�سليم ـ ح�سب ر�أي جورج ديهامل
ـ التكوين العادي التعليم يف حاجة �إىل �أن يقر�أ قدر حاجته �إىل �أن
ي�ستن�شق �أو ي�شرب؛ والظم�أ �إىل القراءة من القوة والإط��راد بحيث
ت��راه يطف�أ با�ستمرار وبطريقة �شبه �آلية ،وي�ضرب املثال التايل:
فعلى نحو ما نرى الطائر طوال النهار يلتقط مبنقاره ح�شرة �أو دودة
�أوح�صاة �أو برعم ًا �أو فتات ًا من خبز ـ كذلك ترى عيننا تبحث بغريزتها
عن احلروف املكتوبة يف م�شاهد العامل ـ وتلك القراءة ـ �آلية ـ وهذا بعدُ
لفظ خطر كثري اجلريان على �أل�سنة �أطفال القرن الع�شرين ،وكرثة
ا�ستعماله تدلّ على ظاهرة ت�ستحق �أن ت�سجل.
وي�ؤكد جورج ديهامل� ،إنه يجب �أن يكون هناك لفظان للتعبري عن
القراءة على نحو ما منلك لفظني خمتلفني لل�سمع والفهم ،والنظر
والر�ؤية.
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فنون

جماليات بلون الأر�ض
تقنيات متجددة في معر�ض الفنان عبد الكريم فرج

• �إ�سماعيل امللحم
املعر�ض يف جمموعه كما ي�شري الدليل هو معر�ض للفن
الطفل ،خا�صة عندما ي�ستمع �إىل
يبد�أ الفن يف حلظة انتهاء
ال�صورة الفوتوغرافية.
تعليقات الكبار و�إ�شادتهم بعمل الت�شكيلي اال�ستعادي ،يلخ�ص جهد ثالث و�أربعني �سنة من
«�أندريه مالرو»
يتابعه منذ �إعداد النول وترتيب العمل املتوا�صل والتجريب مع تنوع التقنيات واملو�ضوعات
أل��وان،
ل
ا
ب�شتى
امللونة
اخليطان
وتطوير الأدوات وجتديدها.
�إىل مرحلة الإجن���از حيث يقام
توزعت اللوحات بني احلفر على املعدن وما يتبعه من
مل ًيعد للفن �أن ًيعد نف�سه حلظة الولوج �إىل القاعة ت�أخذ القادم
��راد
ف
�
أ
فيه
يبارك
احتفال
�شبه
ن�����ش��اط��ا ت��ع��ب�يري��ا ف��ح�����س��ب،
الطباعة وذلك ما تدل عليه مناذج اللوحات الأوىل ،ويعمد
فيختلف عن التقنية التي تريد ده�شة غري م�سبوقة ،ك�أمنا هذه اجلدران الأ�سرة واجلريان واملقربني للفتاة الفنان �إىل ا�ستخدام الكوالج القما�شي وهو ما ا�شتهر به
�أن تكون جت�سيمية .الفن –كما
م��ا �أب��دع��ت ي��داه��ا .ولي�س ذلك بع�ض الفنانني يف بدايات القرن الع�شرين كان على ر�أ�س
�صارت لوحة واحدة ترتاق�ص فيها
يقول �أحد الفال�سفة  -يف احللقة
فح�سب ،طفولته ك��ان��ت تختزن من ا�ستخدم هذه التقنية كل من بيكا�سو وبراك يف بع�ض
لكن
إ�شادة.
ل
وا
الت�شجيع
إ�شارات
�
ألوان.
ل
ا
العليا من تطوره يقبل التنازل عن
�أعمالهما .اللوحة يف هذه التقنية تتكون من بقاع قما�شية
اختالفه ليعود نوع ًا داخل جن�س
�صناعة ال�سجاد لي�ست الوحيدة لونتها فر�شاة الفنان لتكون مو�ضوع ًا تعبريي ًا .كما ي�ضيف
الطفولة،
خ�برات
من
تراكم
مما
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع��ي��ن��ه .الن�شاط
الفنان على ال��ك��والج القما�شي ما ي�سمح له التعبري عن
ال��ب�����ش��ري يف خم��ت��ل��ف �أن���واع���ه
ف���ال���ق���روي���ات م��ن��ه��ن الأق������ارب �إح�سا�ساته ور�ؤاه وخمزون معارفه وجتربته فتكون لوحة
��ال
م
��
ع
�
أ
يف
يتناف�سن
واجل��ي�ران
وم��و���ض��وع��ات��ه ،ويف ت��ع��ام��ل��ه مع
الف�صول الأربعة كوالج ًا جتريدي ًا ملون ًا من تراث ال�سجاد،
والو�سائد،
الثياب
على
التطريز
ً
التقدم التقني ينتظم داخل وحدة
ال نقال عن ال�سجاد املعروف لذي نراه يف بع�ض البيوت ،بل
الكون تتفاعل عنا�صره وتغتني مو�ضوعاته ،لكنه ال يطم�س وغري ذلك من �أعمال تتزين بها البيوت.
ت�صوير ل�سجاد معا�صر .ومنه كوالج غرافيك يغلب عليه
فرادة مو�ضوعاته� ،أو فرادة �أ�ساليبه ومنهج ن�شاطه ،وتنوع
قد تكون هذه البداية قد قدحت ال�شرارة الأوىل يف اللونان الأبي�ض والأ�سود يتفاعل فيه الت�صوير والكوالج.
�أدواته وانتظامها يف �صورة واحدة جتمعها عند هذا النا�شط خميلة الفنان الطفل الذي توفرت له الظروف ليكون طالب ًا
ال تدري �أية لوحة ت�أخذ بلبك �أكرث من غريها قدمية
�أو ذاك فنان ًا ت�شكيلي ًا كان� ،أو اديب ًا �أو تقني ًا يف جمال من يف كلية الفنون اجلميلة يف جامعة دم�شق ،ويتخرج منها العهد �أو جديدة ،ترتاق�ص اللوحات تغويك ولكنها ال تعدك
جماالت التقنية .هذه الفرادة تظهر بعايل جتلياتها عند متفوق ًا يف ق�سم احلفر .ي�سجل هنا تقدم وعيه و�إدراك��ه بانحياز �إىل هذه �أو تلك .مع �أنها جديدة ،لوحة �أعطاها
املبدعني الذين ت�أن�س �إبداعاتهم بالرتاكم املعريف ورهافة الفني ال��ذي �أخ��ذ يف التو�سع وال��ت��ج��اوز م��ع انتقاله �إىل ا�سم �إرادة احلياة مازالت �ألوانها طرية هي نتاج العام
الإح�سا�س الذي ت�صقله التجربة واملمار�سة.
بولونيا ينمي معارفه ومهاراته يف �أيام درا�سته للماجي�ستري ،احلايل 2018
الفنان
يعمل
املعدن.
على
احلفر
من
الفتان
عمالن
له
فيكون
تزدحم هذه الأي��ام عرب و�سائل الن�شاط االجتماعي
يعود الفنان م��ن خ�لال تقنياته تلك �إىل الفطرة
حلظة
يف
الفن
�
أ
يبد
مالرو:
أندريه
�
ابتكرها
التي
بالقاعدة
ً
ً
�إطالالت ثقافية من �شتى الأجنا�س والأمن��اط ابتداء من
احلقيقية ،ال مكررا نف�سه ،متجاوزا ذلك �إىل ابتكار قد ال
بع�ض
ذهن
عن
يغيب
ما
هذا
الفوتوغرافية.
ال�صورة
انتهاء
تزاحم الن�صو�ص املن�سوبة �إىل ال�شعر �أو الق�صة الق�صرية
يكون قد �سبقه �إليه �إن�سان �آخر با�ستخدامه خليوط القنب
والق�صرية جداً ،وما �إىل ذلك من ن�صو�ص تن�سب �إىل النقد الذين يت�صدرون العديد من املعار�ض .وعندما تهي�أ للفنان يف بع�ض لوحاته ملونة ت�ضفي على العمل جما ً
ال ملحوظاً
ومهرجانات ون��دوات تندرج حتت مفهوم ال�تراث وال�شعر �أن يقوم بتطبيقات مرحلة الدكتوراه يف رحلته �إىل جامعة م�ضاف ًا.
ال�شعبي .يتزاحم الفر�سان على املنابر وال يق�صرون .كوفنرتي ب�إنكلرتا ملدة �سبعة �أ�شهر فينتج مناذج من احلفر
م�سرية الفنان الطويلة مل تكون م��رور ًا عابر ًا بقدرما
ينطبق احلال هذه الأيام �أي�ض ًا على جماالت الفنون على على املعدن كان جمموعها �أربعة وع�شرين عم ً
ال اقتنت منها كانت �إجنازات ح�صدت الكثري من الإعجاب والتقدير منها
خمتلف �أ�شكاله ،من �إقامة معار�ض الفن الت�شكيلي الفردية �صالة الن�ش�سرت يف اجلامعة املذكورة �أعاله اثنني وع�شرين جوائز على م�ستوى عالٍ من اجلوائز التي ح�صدتها جتربة
واجلماعية ويتزايد �أعداد الفنانني منهم من �أثبت جدارته ،عم ً
ال حفري ًا على املعدن .يذكر هنا �أن مرحلة الت�أهيل الفنان �سبع جوائز عاملية مع �شهاداتها من خالل م�شاركات
ً
ً
وهو عدد قليل ،وما زال يبحث عن جديد ي�ضيفه �إىل نتاجه واال�ستزادة من املعرفة قطع الفنان فيها �شوطا وا�سعا يف الفنان املتتالية يف موا�سم العرو�ض يف معار�ض دولية ،كانت
الفني ،ويتكاثر مع هذا العدد الوفري من الفنانني على تعدد �أثناء درا�سته الفن يف �أكادميية وار�سو ببولونيا ويف نيله �أوىل هذه اجلوائز جائزة ال�شراع الذهبي يف معر�ض الكويت
�أ�شكال الفن الت�شكيلي عدد �صاالت العر�ض واملراكز الفنية درجة الدكتوراه من جامعة وار�سو.
العربي عام � ،1989سبقتها من املكان نف�سه عام  ،1981ومن
على
لوحاته
��ت
ع
��وز
ت
ب�صدده
يف املعر�ض ال��ذي نحن
بني خا�ص وع��ام .وتتزاحم معار�ض الفن الت�شكيلي يف
اجلوائز الأخرى :جائزة بنغالدي�ش عام  ،1979وجائزة
جدران القاعة الأربعة� ،أعتقد �أنه
مدينة �صغرية ن�سبي ًا.
املركز الثقايف الإ�سباين بدم�شق
أخذ
�
ت
القاعة
إىل
�
الولوج
حلظة
يف
بني التا�سع من �شهر متوز احلايل والتا�سع ع�شر منه �شاهد
ع����ام  2000وج���ائ���زت���ان على
متذوقو الفن الت�شكيلي معر�ض ًا قد يكون الفريد من نوعه ،القادم ده�شة غري م�سبوقة ،ك�أمنا
م�شاركته يف املعار�ض يف �سورية يف
بل له �سمات كثرية من �سمات التفرد واجلدة ،للفنان عبد هذه اجلدران �صارت لوحة واحدة
عامي  1999و .2000و�أهدته
الكرمي ف��رج يف �صالة ع��ارف النكدي باملركز الثقايف يف ترتاق�ص فيها الأل����وان .يتوقف
جامعة كوفنرتي يف بريطانيا عام
مدينة ال�سويداء .و�ضع الفنان ملعر�ضه هذا عنوان ًا الفت ًا  :امل���رء لي�ستعيد م��ا ب���دا ل��ه وه��و
ال ن�شاز بني الأعمال على الرغم من تعدد � 1999إح��دى جوائزها الهامة.
يقف �أم��ام اثتنني و�أربعني لوحة
«جماليات بلون الأر�ض».
ح���ازت م�ساهماته الهامة و�سام
متفاوتة املقا�سات ،رتبها الفنان
التي
امل�ستخدمة
والتقنيات
مو�ضوعاتها
اال�ستحقاق من رتبة فار�س عام
وقع عبد الكرمي فرج دعوته حل�ضور املعر�ض برتتيلة ف�أخذت �أ�شكا ً
ال هند�سية ت�ضيف
جميلة:
 2004من جمهورية بولونيا.
�إىل جمال اللوحات جما ًال �آخر .برع الفنان يف توظيفها بالتكامل مع
بني املح�ســو�س واملــجـرد
يذكر �أن الفنان عبد الكرمي
ي�شعر ال��رائ��ي ك���أن��ه يف مهرجان
املتنوعة.
أدواته
�
�أتن�ســم رحـــيــق الأر�ض
فرج �أ�ستاذ جامعي� ،أ�سندت �إليه
عنا�صره القاعة وحمتوياتها يف
ومن املجرد �إىل املح�سو�س
ع��م��ادة ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون اجلميلة
تناغم كامل بني ال�صورة ،التي هي
خ�ضــاب معـــت ٌ
ّــــق
يقطــر
ب��ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق يف ال��ف�ترة من
ٌ
جمموع اللوحات ،واخللفية التي
أر�ض
ل
ا
بلون
جـمــالــيـات
ٍ
 2009 - 2006وع��م��ادة كلية
ه��ي القاعة ب���أن��واره��ا وجدرانها
الفنون اجلميلة يف ال�سويداء بني
لهذا الفنان فرادته ،يف �شخ�صه املتوا�ضع ،ويف �إخال�صه ورحابتها .اللوحة ال��واح��دة ال
ً
ً
2001-2009
للفن �إبداعا وعطاء .يذكره طالبه ويعرفه زمال�ؤه� .صادقا تكاد تعرب عن خ�صو�صيتها ليجد
ً
كان يف عمله الإداري كما يف ن�شاطه الإبداعي ترك كلية
يف احلياة خمل�صا للفن الذي هو م�سرية حياة بالن�سبة له ،الرائي �أنها واحدة يف الكل والكل يف واحدة .ال ن�شاز بني
رائحة
لوحاته
يف
جتتمع
اجلهد.
وبذل
متفاني ًا يف العمل
الأع��م��ال على ال��رغ��م م��ن تعدد مو�ضوعاتها والتقنيات الفنون اجلميلة يف ال�سويداء وقد نظم قاعاتها و�أق�سامها،
املكان ،تتالوح الألوان مع خربات الطفولة فك�أمنا اللوحة امل�ستخدمة التي ب��رع الفنان يف توظيفها بالتكامل مع وع��دل يف ديكوراتها لتكون �أك�ثر ان�سجام ًا مع الوظائف
جت�سد تاريخ حياة الفنان التي منت يف منزل العائلة يرى �أدوات��ه املتنوعة .كل ما ذكرنا مينح املعر�ض جماليات لها املطلوبة من قدرة البناء ليكون �أكرث كفاءة.
للفنان عبد الكرمي فرج �أمنيات اال�ستمرار يف العطاء
الطفل �إىل �شقيقته الكربى تن�سج �سجادة وراء �سجادة خ�صو�صيتها ،رمبا مل تخطر ببال من رتبها ,وقد ال تكون
والإجن���از يف جم��االت الفن الت�شكيلي ويظل ق���ادر ًا على
على نولها الذي كان يحتل ركن ًا �شبه دائم يف املنزل ،ترتب �ضمن ح�ساباته.
الأل���وان لتبتكر لوحة فيها الكثري مما يلفت اهتمامات
متابعة م�سريته.
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ما هي الف�صحى؟
وما هي العامية؟
•منى �إليا�س
الف�صاحة يف املعاجم :البيان ،واللفظ الف�صيح ما يدرك ح�سنه بال�سمع،
وف�صح الأعجمي :تكلم بالعربية فجادت لغته ومل يلحن ،ورجل ف�صيح
يح�سن البيان ومييز جيد الكالم من رديئه ،وكالم ف�صيح يعني �صاحبه
على �إجادة التعبري ،والف�صاحة من �أف�صح اللني �إذا ذهبت رغوته .ولقد
قدر العرب منذ القدمي الف�صاحة وميزوا بني اللغة العالية ولغة العامة،
ويبدو �أن التعريف الوا�ضح بني لغة ف�صحى ولغة عامية هو �أمر حديث
ن�سبي ًا يعود �إىل القرن املا�ضي.
ألح هذا الأمر مع ظهور اليقظة العربية يف خ�ضم احلوار حول لغة
وقد � ّ
التعبري وطريقة الكتابة ،واملتتبع للهجات العامية يجد �أن كثري ًا من الكلمات
املتداولة يف هذه اللهجات كلمات ف�صيحة جاء ذكرها يف املعاجم واختارت
كل لهجة كلمة بعينها فتداولتها ،ويف الغالب طر�أت على العديد من هذه
الكلمات تغيريات بفعل الإبدال والإدغام ،ولن �أ�سرت�سل يف �إيراد الأمثلة،
ولكن �أكتفي بذكر تعبريي « َنبي وبدِّ ي» وكالهما مبعنى الإرادة والرغبة.
والأول ي�شيع يف بع�ض �أقطارنا العربية ب�شمال �إفريقيا ،بينما ي�شيع الآخر
يف بالد ال�شام� .إن �أ�صلهما هو «نبغي» و«وبودي» وكالما يف الأ�صل ف�صيح كما
نرى وقد تع َّر�ضا للتغيري ،فطريقة اللفظ تعود �إىل لهجات العرب القدمية،
ولهجاتنا احلالية �إمنا هي ا�ستمرار لها .ولوال اعتمادنا نحن العرب ـ لغة
واحدة يف الكتابة لتحولت هذه اللهجات �إىل لغات وحلدث للغة العربية ما
حدث لغريها من اللغات القدمية التي تف ّرق كل منها لعدة لغات.
ّ
ولعل �سبب �سر �ألفة النا�س للف�صحى وان�سجامهم معها يعود �إىل �أنها
لغة القر�آن الكرمي الذي ي�ستمعون �إليه ويرددونه بخ�شوع .كما �أنها لغة
القراءة اجلادة �سواء يف ال�صحف �أو يف الكتب.
وهي يف الوقت نف�سه لغة احلديث الرفيع الذي ي�ستمعون �إليه يف الإذاعة
�أو يف املحا�ضرات العامة �أو يف اخلطب الر�سمية �أو يف حوار اخلا�صة .وهذه
اللغة الواحدة هي قبل ذلك لهجة قري�ش البليغة وكانت قري�ش كما قال
�أبو ن�صر الفارابي�« :أجود العرب انتقاء للأف�صح من الألفاظ ،و�أ�سهلها على
الل�سان عند النطق و�أح�سنها م�سموع ًا ،و�أبينها �إبانة عن النف�س» ،ويبدو يل
�أن التجاوب الذي يالقيه حديثنا بالف�صحى موروث منذ �أن برزت لهجة
قري�ش بني العرب قبل الإ�سالم ومنذ �أن اختري الل�سان العربي املبني لينزل
به القر�آن الكرمي.
�إن هذه املنزلة النف�سية وهذه املزية العملية للف�صحى جتعل امل�ستقبل
لها .ومن امل�ؤكد �أن البون القائم بني العامية بلهجاتها وبني الف�صحى ميكن
�أن ي�ضيق تدريجي ًا مع انت�شار التعليم واعتماد �سيا�سة �إعالمية ثقافية
�صحيحة يف الإذاعة وال�صحافة وو�سائل الإعالم الأخرى.
وقد كان الأديب الكبري حممود تيمور يف طليعة املهتمني بلغتنا اجلميلة
تعبري ًا عن روح الع�صر ومتطلبات التطور .وقد جت ّلى اهتمامه هذا يف
عكوفه الطويل على ت�أمل �ألفاظ احلياة العامة �أو ما ي�سمى ب�ألفاظ
احل�ضارة حماو ًال نفي الدخيل من الأ�سماء التي �شاعت على �أل�سنة النا�س
و�أقالمهم و�إيجاد البديل ال�صحيح الف�صيح الذي كان ي�ؤمن ب�أنه له الغلبة
يف اال�ستعمال �آخر الأمر ..وقد �ألف يف هذا امليدان كتابة ومعجم �ألفاظ
احل�ضارة ،الذي يت�ضمن �إ�شارات وا�ضحة ودالئل �أكيدة على نزعة الإف�صاح
يف التعبري بلفظ عربي ،بد ًال من اللفظ الأجنبي عند هذا اجلمهور املثقف
الذي يرى فيه مر�آة اللغة املجلوة وقوامها الركني .فالوعي اللغوي القومي
يجري تياره بني املثقفني جميع ًا ويبدو �أثره يف حياتنا االجتماعية على
وجه عام.
فنزعة الإف�صاح واحلر�ص على الكلمات ال�صحيحة قد �أ�صبحت لها
ال�سيادة �آخر الأمر ،لي�س بف�ضل علماء اللغة و�سدنتها يف املجامع اللغوية
وحدهم ،و�إمنا بف�ضل الأدباء والك ّتـاب وال�شعراء واملبدعني والعاملني يف
جماالت التعريب والرتجمة وال�صحافة و�أجهزة الإعالم الذين يعي�شون
وميار�سون لون ًا من الكفاح اللغوي من �أجل �أن يبدعوا لغة عربية جديدة
قادرة على الوفاء باحتياجات الع�صر ،ومالحقة التطور والتعبري عن هموم
النا�س و�أ�شواقهم ومطاحمهم.
ه�ؤالء ـ ب�إبداعهم ومغامراتهم اللغوية ي�ضيفون �إىل اللغة ويجددون
ف�ضاءها الذي ال يعرف احلدود.

د.ح�ســن حميد

الكتب
ـ1ـ

دائماً،
كانت الدنيا كتاباً!
حكاياتها الكتب ،و�أ�ساطريها الكتب ،وخماوفها
و�أحزانها و�أفراحها وبهجتها ،ووقائعها و�أحداثها
و�أخبارها الكتب� ،أفعالها و�أحالمها الكتب ،و�أ�سرارها
وما م�شت به العقول الكتب ،و�أ�شواقها ولهفات حمبتها
الكتب ،واالنتظارات والنا�س والأ�سئلة الع�صية الكتب،
القرى واملدن والرباري الكتب ،الأحاديث و�سري النا�س
الكتب!
ـ2ـ
ودائماً،
كانت احلياة معنى وقيمة وحلماً ..الكتب!
اجلغرافية القريبة والبعيدة الكتب ،والتواريخ
الغابرة والراهنة الكتب ،ما تنادي به ال�سيا�سة وما
تعمل عليه الكتب ،ومعرفة االقت�صاد وعوامله املجهولة
واملدركة مع ًا الكتب ،املعرفة والثقافة والفنون والآداب
الكتب� ،أح���وال النا�س و�أمزجتهم الكتب ،العقائد
وما فيها من �أ�سئلة و�إجابات ويقني الكتب ،الكراهية
ودروب��ه��ا وم��ا ت���ودي �إل��ي��ه ال��ك��ت��ب ،احل��ب و�أ���ش��واق��ه
و�أفخاخه وثوراته وبراكينه و�ألطافه الكتب ،النباتات
والأ�شجار والأنهار والينابيع والغدران وحقول عباد
ال�شم�س والطيور الكتب ..والغيوم والليل والنهار
الكتب .الأزمنة والأمكنة الكتب .احلاكم واملحكوم
الكتب ،العدالة والظلم الكتب ،احلرية والقيد الكتب،
الهزمية والن�صر ال��ك��ت��ب ..،ال �شيء يف ه��ذه الدنيا
بناج من �سطوة الكتب ،وال من جمالها وغناها ،وال
ٍ
من مكابدات املتعة والعاطفة والفكر ،والأحالم التي
ت�شيل بها حتى ليغدو تعريف الإن�سان والدنيا واحلب
والت�شوفات والغايات هو الكتب! لأن التطور ،واحلركة،
واملعاين ،وما ي�سعى �إليه الإن�سان من تطور ون�شور وزهو
وبناء و�سعادة ونيافة رابخ يف الكتب .فال معرفة من
دون الكتب ،وال �إبعاد للمخاوف واملجهوالت واملغ ّمات
من دون الكتب ،وال معرفة حقيقة للإن�سان وما فيه من
ٍ
مذهلة ،وتوقٍ للتطاول والرتقي والعلو والعمران
قدرات
من دون الكتب .ال بل لي�ست الأ�سرة ،وال املدر�سة ،وال
املجتمع �سوى الكتب .ولي�ست الغايات واملن�شودات� ،أ ّي ًا
كانت� ،سوى الكتب ،وكذلك ..هي البالد� ،أي بالد ،لي�ست
�سوى الكتب!
ـ3ـ
وما من �أحد� ،سوى الكتب..
من يعرفك مبعادلة الزمن املذهلة [املا�ضي وما
فيه ،والواقع وما ي�ؤثر فيه ،وامل�ستقبل وما �سيكون
ال�ساحرة
عليه] �سوى الكتب .بالكتب ،وعرب �أذرعتها ّ
تعرف م��ا ك��ان عليه ال��زم��ن ،وكيف ت�شكل ،وم��ا هي
�أقنوماته وفرتاته ،و�صور العتمة والنور ،وال�سكون
واحلركة ،واحل�ضور والن�شور ،ودورة الف�صول واملوا�سم،
ودورة الفرح واحلزن ،ودورة النماء واالكتهال ،يعرف
الإن�سان ارتباطه الأزيل بالزمن ليدرك معنى احلياة
وجدواها!
ـ4ـ
وما من �أحد� ،سوى الكتب
م��ن ي��ع��رف��ك ب��الأم��ك��ن��ة و���س��ح��ره��ا وق��درت��ه��ا على
االج��ت��ذاب واال�ستحواذ والهيمنة على النا�س لكي
ينادوا وبال�صوت العايل :موطني ..موطني� ،أو بالدي..
بالدي! الكتب هي التي متنح الأمكنة �أ�سرار احلنني،
والتعالق ،واحلب؛ والأمكنة هي التي ترى نف�سها من
خالل مرايا الكتب ،وملا غدت الأزمنة حقو ًال مت�شي فيها
زمن على زمن،
الأحداث والوقائع والأخبار كيما ينوف ٌ
وكيما منيز زمن ًا من زمن.
ـ5ـ
وما من حافظ مكني� ..سوى الكتب.
فاملعاين ،والقيم ،والأف��ع��ال ،والأح�ل�ام ،واحلياة
واملوت ،والواقعي واخليايل ،والأ�سطوري والعجائبي،
وامل��ت��ق��دم وامل��ت���أخ��ر ،واحل��ا���ض��ر وال��غ��ائ��ب ،وال���داين
والنائي ،واملرجتى والالمرجتى ،واملحكي وامل��د ّون..
كل ه��ذا ال حافظ له �سوى الكتب ..لأن الكتب هي
الينابيع ،والينابيع هي �أ ّم احلياة! �أ ّم الأنهار ،والبحار،
واملحيطات ،وال�سواقي ،واحلقول والغابات واملوا�سم،
والينابيع هي الذراع التي جاءت بالنا�س والقرى واملدن

والعمران؛ هي من ك ّون املجتمعات ..والكتب هي دارة
العقول وجوالنها الأب��دي يف عوامل الع�صف وال�شحذ
من �أجل االبتكار واال�شتقاق وا�ستبطان ما حفلت به من
الأ�سرار املده�شات ..فالكتب هي احلكاء الذي يخربنا
عن [�أجندات] الزراعة وموا�سمها ،وما عا�شته يف
�أزمنة املطر والطوفان ،وما كابدته من جمهولية لأنواع
ال��زراع��ات ،وما عانته و�أهلها يفتكون م�صائرهم من
�أيدي الهطوالت والفي�ضانات املخيفة للأمطار وال�سيول
ٍ
افتكاك حليواتهم من �سطوة
اجلارفة ،وما فعلوه من
الوحو�ش التي �آختهم يف املكان ،وكيف تقا�سم الطرفان
ظاهر الأر�ض [للب�شر] ،وم�ستبطنها [للوحو�ش
أعد كل منهما العدة حلماية نف�سه
الكا�سرة] ،وكيف � َّ
واحلفاظ عليها ،وقد �صارت ق�ص�ص افتكاك �أحدهما
من الآخ��ر بالغة احلياة! والكتب هي احلكاء الذي
يخربنا كيف �أن�سن الإن�سان املخلوقات والكائنات مبا
فيها الأر���ض وما عليها وما فيها ،وكيف ر�سم خرائط
و�شدها طواعية
الياب�سة والبحار ،وكيف عقلن البحار ّ
خط الدروب فوق �سطوحها املائية،
�إىل املوانئ ،وكيف ّ
وكيف و�ضع العالمات الرا�شدة ودلَّ عليها .والكتب
ر�سبته العالقات
ه��ي احل��ك��اء ال��ذي يتحدث ع��ن م��ا ّ
االجتماعية من �أمناط �سلوك ،ومواقف ،ودرو�س ،وما
راكمته من خربات.
ـ6ـ
وما من عارف باحلياة ،ما تظهره وما تخفيه ،مثل
الكتب ،وما من عارف بالعلوم ومعارف الدنيا وفنونها
مثل الكتب ،لأن الكتب هي الذاكرة احلافظة ،وهي
م��ي��دان ج��والن الذهنيات التي ت��ب��ارت وت��ن��اددت مع
قدمته
تقدم ما ّ
غريها يف كل حقول املعرفة والفن كي ّ
�أك�ثر العقول ع�صف ًا وه��ي تبحث ع��ن ع��ل��وات العلم،
ؤاخ بني �شعوب الأر���ض،
ومطارح النيافة .وم��ا من م��� ٍ
و�أهل احل�ضارات مثل الكتب كيما ت�صري الأمزجة مثل
التعاريف وا�ضحة مثل املاء والهواء وال�ضوء و�ضرورة
للحياة كيما ت�صري حياة.
ـ7ـ
ال��ك��ت��ب ،ك��ت��ب ب��و���ش��ك�ين ،وت�����ش��ي��خ��وف ،وغ��وغ��ول،
ودو�ستويف�سكي ،وتول�ستوي ،وبا�سرتناك ،و�إيفان بونني،
وبلزاك ،وفلوبري ،وهيغو ،و�أناتول فران�س ،و�أمني زوال،
ورا�سني ،وج��ان جاك رو�سو ،و�شك�سبري ،وبرنارد �شو،
وديكنز ،وتوما�س ه��اردي ،وبرتاند ر�سل ،و�سومر�ست
موم ،وت�.س�.إليوت ،ودانتي ،وبوكا�شيو ،وبرانديللو،
وبوتزاتي ،وكالفينو ،و�سرفانت�س ،ولوركا ،و�ألربيتي،
وغوته ،و�شللر ،وتوما�س م��ان ،ونيت�شه ،و�شوبنهاور،
ومارك�س ،وغونرت غرا�س ،و�ساراماغو ،ويو�سا ،وماركيز،
وبورخي�س ،وهمنغواي ،وف��وك�نر ،وميللر ،واكتافيو
ب��از ،وط��اغ��ور ،وح��م��زات��وف ،وعمر اخل��ي��ام ،و�سعدي
ال�����ش�يرازي ،والفردو�سي ،وغ��ودرمي�ير ،و�آالن باتون،
وم��ال��ك ح���داد ،وال��ط��اه��ر وط���ار ،ووا�سيني الأع���رج،
وجن��ي��ب حم��ف��وظ ،وي��و���س��ف �إدري�������س ،وط��ه ح�سني،
والعقاد ،و�إدوارد اخلراط ،وعبد الرحمن الأبنودي،
و�صالح عبد ال�صبور ،و�سهري القلماوي ،وحنا مينة،
وعبد ال�سالم العجيلي ،وعمر �أبو ري�شة ،وبدوي اجلبل،
و�شفيق جربي ،ونزار قباين ،و�أبو خليل القباين ،وعبد
الفتاح قلعه جي ،وعلي عقلة عر�سان ،وحنا عبود،
وغادة ال�سمان ،و�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل ،وعلي فهمي
خ�شيم ،والطيب �صالح ،واجلواهري ،والبياتي ،وف�ؤاد
ال��ت��ك��ريل ،وغ��ائ��ب طعمة ،ف��رم��ان ،ون���ازك املالئكة،
وبدر �شاكر ال�سياب ،وجربا �إبراهيم جربا ،و�إبراهيم
ط��وق��ان ،وع��ب��د ال��ك��رمي ال��ك��رم��ي ،وغ�����س��ان كنفاين،
و�سمرية عزام ،و�أميل حبيبي ،وحممود دروي�ش ،ور�شاد
�أب��و �شاور ،وخالد �أب��و خالد ،وتوفيق فيا�ض ،وخليل
حاوي ،وجوزيف حرب ،و�سعيد عقل ،و�سهيل �إدري�س،
وحممد علي �شم�س ال��دي��ن ..ه��ي� ،أعني الكتب ،من
عرفت بال�شعوب وعاداتها وتقاليدها و�أمزجة �أهلها
ّ
وق�ضاياها ،والأحالم التي �شالت ب�أجيالها ترتى ..من
�أيام ال�صيد �إىل �أيام ثورة التكنولوجيا.
ـ7ـ
لهذه الكتب..
تنحني ال��ه��ام��ات اع�تراف�� ًا ب�أنها الأن��ه��ار والبحار
واملحيطات ..التي ندنو منها كيما نتخل�ص من �شوائب
الروح ..كيما نكون �أنقياء �أ�صفياء مثل الأ�شجار!

Hasanhamid55@yahoo.com
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«قانون القومية» ال�صهيوني

ي�ستند �إىل قاعدة عن�صرية توراتية تلمودية خرافية ا�سطورية
مزيفة كمقدمة لإعالن ما ي�سمى يهودية الدولة املزعومة !..

•�أكرم عبيد

منذ اغت�صاب فل�سطني ع��ام � 1948أ���ص��در الكني�ست
ال�صهيوين حوايل �أكرث من خم�سني قانونا �صهيونيا عن�صريا
ي�ستهدف تهويد الأر����ض العربية الفل�سطينية املحتلة
ترافقت مع �سيا�سة الهدم والطرد وامل�صادرة واال�ستيطان
لإفراغ االر�ض من �أبنائها ال�شرعيني و�إحالل مئات الآالف من
القطعان اليهودية امل�ستوردة من كل �أ�صقاع العامل ومل يكن
ما ي�سمى قانون �أ�سا�س القومية الذي ي�ؤ�س�س ملا ي�سمى دولة
«�إ�سرائيل وطن قومي لل�شعب اليهودي»� .إال واحد ًا من �أهم و�أخطر
القوانني التي ُ�سنّت خالل العقود الأخرية والذي يحدّ د الهوية
الد�ستورية للمنظومة ال�صهيونية املحتلة التي حتما �ست�ؤثر يف
خمتلف الت�شريعات التي �سبقته �أو �ست�أتي بعده.
وه��ذه حم��اول��ة يائ�سة بائ�سة م��ن قبل �سلطات االحتالل
ال�صهيوين التي تتعمد �سيا�سة التزوير والتزييف وتبحث عن
�شرعية مفقودة عرب بع�ض القوانني العن�صرية ل�سرقة الأر�ض
و�شرعنة االحتالل وطم�س الهوية الفل�سطينية ويف مقدمتها
قانون ما ي�سمى «قانون القومية» املزعومة �أو ما يعرف بقانون
يهودية الدولة الأ�شد عن�صرية يف تاريخ العامل املعا�صر.
ويف احلقيقة لي�ست م�صادفة ان ي�شرع هذا القانون العن�صري
ال�صهيوين بعد �شهرين من �إطالق الرئي�س الأمريكي ترامب �إعالن
جرميته امل�ش�ؤومة بنقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س املحتلة
واالع�تراف بها كعا�صمة للكيان ال�صهيوين امل�صطنع يف فل�سطني
املحتلة.
ولتحقيق هذا احللم العن�صري التوراتي التلمودي اخلرايف
اال�سطوري ال�صهيوين املزيف القدمي اجلديد �صادقت الكني�ست
ال�صهيوين يوم اخلمي�س  2018 / 7 / 18على ما ي�سمى «قانون
القومية» الذي يت�ضمن جملة من الأه��داف واملبادئ العن�صرية
ال�صهيونية التي تن�ص على �أن ما ي�سمى «دول��ة �إ�سرائيل هي
الوطن القومي لل�شعب اليهودي» ،و�أن « حقّ تقرير امل�صري يف الكيان
ال�صهيوين امل�صطنع يف فل�سطني املحتلة يقت�صر على اليهود فقط.
و�أن الهجرة التي ت�ؤدي �إىل املواطنة املبا�شرة هي لليهود ح�صر ًا
واملوحدة لدولة �إ�سرائيل»،
« �أ ّما القد�س فهي «العا�صمة الكربى
ّ
واللغة العربية «هي لغة الدولة الر�سمية»� ،أ ّما اللغة العربية
فقد ُج ّردت من مكانتها كلغة ر�سمية .وبعدما ُعدّ ل البند ال�سابع
يف الن�ص القانوين وب��ات اال�ستيطان والتهويد يف كلّ �شرب من
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة من البحر اىل النهر مقونن ًا.
و�أي تغيري يف هذا القانون ي�ستلزم �أغلبية مطلقة من �أع�ضاء
الكني�ست .وهكذا �أ�صبح هذا القانون العن�صري ال�صهيوين يحمل
يف جوهره وم�ضمونه خ�صائ�ص الأبرتهايد املعروفة».
وهذا يعني ب�صريح العبارة �أن �سلطات االحتالل ال�صهيوين
لت�شرع
تعمدت ا�ستثمار الظروف العربية والفل�سطينية ال�صعبة
ّ
العن�صرية والتمييز العن�صري والغاء الوجود الفل�سطيني ي�شكل
قانوين وهذا يرتجم التفاهم اليميني العن�صري ال�صهيوامريكي
القائم على معادلة �سرقة الأر�ض واملمتلكات وامل��وارد واملوروث
التاريخي والديني واحل�ضاري « واعتربت ان تطوير اال�ستيطان
اليهودي قيمة قومية وتعمل لأج��ل ت�شجيعه ودع��م �إقامته
وتثبيته» ب�شكل قانوين.
وهذا يعني ان القانون العن�صري ي�ؤكد �أن الق�ضية بالن�سبة
للكيان ال�صهيوين امل�صطنع ا�صبحت ق�ضية �أيدولوجية عقائدية
فهو يغت�صب احلق الفل�سطيني يف االر���ض الفل�سطينية املحتلة
التاريخية ب�شكل معلن جهارا نهارا دون ان يح�سب �أي ح�ساب
لأحد وال حتى التفاقيات �أو�سلو املوقعة مع �سلطة احلكم الإداري
الذاتي املحدود.
وقد اجمعت معظم الأحزاب ال�صهيونية يف الكيان ال�صهيوين
على هذا القانون العن�صري ال��ذي �أ�صبح ي�شكل حجر الزاوية
يف �إع�لان قيام ما ي�سمى يهودية الدولة وت�شريع وجودها من
منطلق ديني قومي عن�صري ي�ستهدف �شطب وت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية وح��ق��وق ال�شعب الفل�سطيني ويف مقدمتها حق
ال��ع��ودة لأر���ض��ه التي �شرد منها بقوة امل��ج��ازر اجلماعية التي
نفذتها الع�صابات ال�صهيونية بدعم وم�ساندة حكومة االنتداب
الربيطاين عام .1948
وهذا القانون الأ�شد عن�صرية يف تاريخ الكيان ال�صهيوين يعدُّ
امتداد ًا جلملة من القوانني والقرارات العن�صرية ال�صهيونية
ال�صادرة عن الكني�ست ال�صهيوين من قانون ما ي�سمى القد�س
عا�صمة للكيان ال�صهيوين �إىل قانون العودة ال�صادر عام 1950
وق��ان��ون �أم�لاك الغائبني �إىل قانون اجلن�سية وق��ان��ون �أم�لاك
الدولة وقانون اال�ستبطان اىل قانون توحيد القد�س وعدّ ها
عا�صمة للكيان ال�صهيوين �إىل قانون الوالء للدولة قبل املواطنة
�إىل تهويد التعليم يف املدار�س العربية وتغيري �أ�سماء املدن والقرى

والبلدات العربية و�شوارعها لطم�س اللغة العربية وتغيري معامل
الأر���ض وهوية �إن�سانها العربي الفل�سطيني وثقافته وتاريخه
وانتمائه العربي لتحقيق ما عجزت عن حتقيقه باحلرب بعد
�سبعني عام ًا منذ اغت�صاب فل�سطني لل�ضغط على ابنائها العرب
ا�صحاب احلقوق ال�شرعيني املتم�سكني ب�أر�ضهم وحقوقهم كالقاب�ض
على اجلمر للتخل�ص منهم وحتقيق �أهدافهم العدوانية.
لذلك �إن ا�ستمرار �صدور القواننی العن�صرية منذ ت�أ�سي�س
الكیان ال�صهیوين وحتى الیوم ی�ؤكد بجالء عن�صرية �سلطات
االحتالل ال�صهيوين وقطعانها اال�ستيطانية التي حتاول جت�سيد
ما ي�سمى يهودية الدولة على ح�ساب �شعبنا و�أر�ضنا وهويتنا
وانتمائنا لفل�سطيننا و�أمتنا ومل يدخر كبري املجرمني ال�صهاينة
جهدا يف مطالبة رئي�س �سلطة احلكم الذاتي املحدود املزعوم
حممود عبا�س باالعرتاف بيهودية الدولة املزعومة ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر من خالل �ضغط الإدارة الأمريكية وغريها عليه.
يف احلقيقة �إن امل�صادقة على ما ي�سمى « قانون القومية»
بعد �شهرين من �إع�لان الرئي�س الأمريكي ترامب نقل ال�سفارة
الأمريكية للقد�س بعد االعرتاف بها كعا�صمة للكيان ال�صهيوين
امل�صطنع يف فل�سطني املحتلة ثم الرتويج ملا ي�سمى �صفقة القرن يف
ظل الظروف الفل�سطينية والعربية ال�صعبة معتقدين ومتوهمني
انهم ق��ادري��ن على مترير م�شاريعهم وخمططاتهم الت�صفوية
اال�ستعمارية القدمية اجلديدة ويف مقدمتها ما ي�سمى �صفقة
القرن لإخ�ضاع �شعبنا العربي الفل�سطيني لل�شروط واالمالءات
ال�صهيو�أمريكية متجاهلني �صمود �شعبنا املقاوم حتت االحتالل
وانت�صارات حمور املقاومة وال�صمود يف �سورية والعراق ولبنان
واي��ران واليمن بدعم وم�ساندة �شرفاء االم��ة واح��رار العامل
الذي �أرعبهم ب�شكل جدي و�سيحطم كل م�شاريعهم وخمططاتهم
اال�ستعمارية القدمية اجلديدة على �صخرة �صموده .
وانطالق ًا من هذه املعادلة حتاول �سلطات االحتالل ال�صهيوين
حتدي املجتمع ال��دويل وم�ؤ�س�ساته ويف مقدمتها الأمم املتحدة
وقراراتها اخلا�صة بالق�ضية الفل�سطينية و�إ�صدار القوانني الأكرث
عن�صرية يف التاريخ املعا�صر لت�ؤكد للعامل �أنها كيان عن�صري ر�سمي
وميار�س التمييز العن�صري بقوانني عن�صرية �ضد ال�شعب العربي
الفل�سطيني حتت االحتالل مما ي�ؤكد للعامل �أجمع �صحة القرار
الدويل رقم  3379ال�صادر عن االمم املتحدة عام  1975والذي
�ساوى بني ال�صهيونية والعن�صرية لكن �إلغاء هذا القرار ب�ضغط
من الإدارة الأمريكية �شجع جمرمي احلرب ال�صهاينة على ارتكاب
املزيد من جرائم احلرب بحق �شعبنا حتت االحتالل وهذ يتنافى
مع ميثاق الأمم املتحدة ومبادئها وقوانينها بالإ�ضافة للإعالن
العاملي حلقوق االن�سان لهذا ال�سبب فان م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة
املعنية بالق�ضية الفل�سطينية وحقوق ال�شعب الفل�سطيني مطالبة
اليوم بالتحرك العاجل لو�ضع حد جلرائم احلرب ال�صهيونية
بحق �شعبنا الفل�سطيني حتت االحتالل بعد �إ�صدار هذه القوانني
العن�صرية التي تهدد وجوده على �أر�ض وطنه كما تهدد هويته
وانتماءه وعدّ هذا ال�سلوك ال�صهيوين جرائم حرب يجب حماكمة
�أ�صحابه من قيادات �سيا�سية وع�سكرية و�أمنية كمجرمي حرب يف
حمكمة اجلنايات الدولية كما حاكمت غريهم من جمرمي النازية
والأنظمة العن�صرية.
وهذا ب�صراحة ما يفر�ض اليوم على القيادات املتنفذة وغري
ال�شرعية يف منظمة التحرير التحرك العاجل للرد على �سلطات
االحتالل ال�صهيوين التي �أعلنت احل��رب على �شعبنا وا�صدرت
اب�شع القوانني العن�صرية االجرامية ال�ستهداف وجوده وهويته
وانتمائه ب�سحب وثيقة االع�تراف بالكيان ال�صهيوين واعالن
الغاء اتفاقيات �أو�سلو اخليانية ودع��وة كل الف�صائل والقوى
الفل�سطينية لعقد م�ؤمتر وطني توحيدي ل��ردم هوة االنق�سام
وا���س��ت��ع��ادة م  0ت 0ف خلطها امل��ق��اوم ك��ح��رك��ة حت���رر وطني
و�إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها الوطنية على �أ�س�س �سيا�سية وتنظيمية
دميقراطية واع��ادة االعتبار للميثاق الوطني املعدل يف الدورة
الرابعة املنعقدة ع��ام  1968والعمل مبوجبه لقيادة م�سرية
�شعبنا واملراهنة على هذا ال�شعب وكل �شرفاء االمة ويف مقدمتها
حمور املقاومة وال�صمود املنت�صر لتحقيق كامل �أهدافه يف اجتثاث
الغدة ال�سرطانية ال�صهيونية من قلب الأمة وحترير كل الأرا�ضي
العربية املحتلة ويف مقدمتها فل�سطني كل فل�سطني وعا�صمتها
القد�س املوحدة.

العروبة ...
�إطاللة من �شرفة الجرح
•نذير جعفر
�أكان عليك �أيها العربي �أن ت�شهد الزمن الذي بات فيه انتما�ؤك،
ووعيك لهذا االنتماء مو�ضع �شبهة �أو ٍّ
�شك وارتياب؟ ل�ستَ
اليتيم
َ
الوحيد حللم تغنّيت به على مقاعد الدرا�سة م��ذْ كنت تلميذ ًا
مزهوا بـــ«بالد العرب �أوطاين!»...
�صغري ًا
تتهجى ا�سمك ون�شيدك ّ
ّ
�أتراها ما زالت تلك البالد بالدك ،ولغتها لغتك ،وم�صريها م�صريك،
وتاريخها تاريخك ،وتراثها تراثك ،و�آالم��ه��ا �آالم��ك؟ ما �أق�سى
ال�س�ؤال وما �أ�صعب الإجابة ع ّما كان بدهي ًا يف الأم�س وبات اليوم
يتطلب احلجج والرباهني!
�أمل تفخر ب�أ�سماء :عمر املختار ،وعبد القادر اجلزائري ،وجميلة
الق�سام ،وج��ول ج�� ّم��ال ،وتطرب لت�أميم قناة
ب��وح�يرد ،وع��ز الدين
ّ
ال�سوي�س ،وتنتف�ض ل�صدّ العدوان الثالثي الآثم على م�صر ،وتُ�سقط
م�شروع �إيزنهاور وحلفه الأ�سود ،وتدفع ما متلكه من قرو�ش م�صروفك
اليومي «معونة ال�شتاء» ملن يقا�سمك الهموم من املحيط الثائر �إىل اخلليج
الهادر؟
�أك��ان عليك و�أن��ت الذي ولِ��دَ ت زمن الوحدة العربية بني �سورية
وم�����ص��ر ،وت��ر ّب��ي��تَ على �أف��ك��ار �ساطع احل�����ص��ري ،وزك���ي الأر����س���وزي،
وق�سطنطني زريق ،وقر�أت يف املا�ضي« :العروبة �أو ً
ال» ،و«روح العروبة»
و«دفاع عن العروبة» و«العروبة والإ�سالم» و«العروبة واال�شرتاكية»
وتوجه
و«العروبة والدميقراطية» وع�شرات الكتب التي تعزّ ز انتماءك
ّ
خياراتك ال�سيا�سية� ،أن تقر�أ اليوم« :وداع العروبة» و«نهاية العروبة»
و«وهم العروبة» و�سواها من الكتب والدرا�سات والأطروحات التي تنعى
العروبة وتدعو لت�شييعها ب�شماتة �إىل مقربة التاريخ!
�أج��ل� ،أنت عربي ،والعروبة �إح�سا�س كامن بالفطرة ،مل تخرته
بنف�سك ،كما مل تخرت ا�سمك ولون ب�شرتك ووالديك� ،إح�سا�س كامن
بالقوة انتقل �إليك خل�سة من بيئتك وحميطك وموقعك على خارطة
العامل ،و�سرعان ما حت ّول بالفعل �إىل وعي بهويتك وماهية وجودك
ومكونات هذا الوجود لغة و�أر�ضا وتاريخا وتراثا ماديا وروحيا.
مل تكن معنيا يف مرحلة امل��دّ القومي بنفي �أو ب�إثبات عروبتك،
وك�أنها معطى ثابت ومطلق وغري قابل للم�ساءلة والنقا�ش ،ومل تكن
معنيا بالت�أكيد على العالقة الع�ضوية بني العروبة والإ�سالم ،والعروبة
والإن�سانية ،ولكنك تواجه اليوم حربا حتت اجللد با�سم العروبة
على العروبة نف�سها ،وحربا على الإ�سالم با�سم الإ�سالم نف�سه ،وحربا
على �شرعية وجودك وا�ستقاللك و�سيادة قرارك با�سم ال�شرعية التي
يفر�ضها عليك الآخ��ر /الأجنبي مب���ؤازرة �أ�شقائك! حربا ال تتوخّ ى
هذه املرة تدمري ما بنيته منذ اال�ستقالل حتى اليوم فح�سب بل تدمري
حلمك �أي�ض ًا بوحدة �شعبك وترابك الوطني ،ومتزيق ما تبقى من روابط
جتمعك ب�أبناء وطنك يف القطر الواحد ،ويف الوطن املمتد من املاء �إىل
املاء ،ال بل يف املدينة الواحدة! ترتاجع الهوية الأ�صيلة �أمام هجمة
النزعات ما قبل الوطنية والقومية من ع�شائرية وقبلية و�إقليمية
ومذهبية التي جت ّي�شها قوى داخلية ظالم ّية ارت�ضت �أن تكون رهينة
�أ�سيادها وم�شغليها يف اخلارج.
ترتاجع هويتك الوطنية والقومية لت�سمع بال�صوت العايل� :أنا
كويتي� ،أنا �سوري� ،أنا لبناين� ،أنا م�صري� ،أنا فل�سطيني! ومع الهزائم
املتتالية ،وخيبات الأمل ،وتخلّي الأ�شقاء عن بع�ضهم يف الأزمات ،بد�أت
تختفي الرتنيمة املح ّببة�« :أنا عربي»! تختفي يف الوقت الذي بد�أت
تنه�ض فيه هويات متعدّ دة (�إثنية ،ومذهبية) معلنة بقوة عن وجودها
الراهن ومت�سكها بخ�صو�صيتها! تختفي هويتك ال�ضاربة يف عمق التاريخ
الإن�ساين لت�سمع� :أنا كردي� ،أنا تركماين� ،أنا �أمازيغي� ،أنا �شرك�سي� ،أنا
بربري� ،أنا طوارقي! و�إذا كانت تلك الهو ّيات الإثنية تطالب بحقوقها
ال�سيا�سية والثقافية وال ت�شكّل خطر ًا على هويتك يف دولة املواطنة
والقانون ،وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات ،وحرية التعبري والتداول
ال�سلمي لل�سلطة ،ف�إن الهويات املذهبية التي حتا�صرك اليوم من �أبناء
جلدتك �أنف�سهم متباهني بانتماءاتهم ال�ضيقة� ،سعى بع�ضهم با�سم
«املعار�ضة»! لتطييف جمتمعك وتفجريه من الداخل يف �أت��ون حروب
�أهلية ال تنتهي ،وال تبقي وال تذر يف غري قطر عربي ،لإح�لال مبد�أ
املحا�ص�صة مو�ضع املواطنة ما يهدّ د وجودك بر ّمته وي�ضعك وجها لوجه
�أمام ال�صراع �ضد م�شروعها التفتيتي ومواجهته.
هل نقول :وداع��ا للعروبة ون�ست�سلم لنزعاتنا القطرية بعد ما
ذقناه من ت�آمر «الأنظمة العربية ال�شقيقة» �أم نع ّول على �شعبنا يف كل
قطر مبواجهة هذا التحدي وت�صحيح بو�صلة االختيار باجتاه التم�سك
بالعروبة انتماء وقدرا ال فكاك منه؟

قضايا وآراء
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تقدير الذات

ما بين ال�سيا�سة والعمل الإن�ساني
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• د� .صياح عزام

•هنادة احل�صري
ل���ع���ل ا ل���ك���ث�ي�ر م����ن ا لأف�������راد
ت��ع��وزه ميزة تقدير ذاته self
   -esteemفرناه ينظر �إىل
ا لآ خ���ر ي���ن ب���اح�ت�رام و�إع��ج��اب
كبريين بينما ال يخطر يف باله
�أن اهلل حباه من النعم الكثري،
ف��ن��ح��ن ن����رى و ن�����س��م��ع و ن��ح��ا ك��م
ع��ق��ل��ي��ا و ل���ن���ا ق��ن��اع��ات��ن��ا ا ل���ت���ي ال
يثنينا عنها �  أحد و ه��ذا لي�س من
ا ل��ع��ن��اد يف ���ش��يء ،ف��ه��ن��اك ف���رق بني
ا لإ�صرار و العناد ..
�إن ن��ظ��رة م��ت���أ م��ل��ة اىل النحلة،
ه�����ذا امل���خ���ل���وق ا ل�������ض���ع���ي���ف ت���ري
�أن ا ل��ن��ح��ل��ة م���ن �أ ع���ظ���م م��ه��ن��د ���س��ي
ال����ع����م����ارة ،ت��ع��ت��ن��ي ب�������ص���غ���ار ه���ا،
جت��م��ع ا ل���ل���ق���ا ح���ات و امل��ع��ل��وم��ات،
تتوا�صل بحركات وهيئات و �أ�صوات
ت�ستطيع ح�ساب كم زهرة مرت عليها ،راق�صة بارعة لديها قدرة عالية على
متييز غريها ،تتناول الطعام ،وحتارب ب�شكل متنا�سق و�سريع ودقيق ،تطري
ويكفي ذلك ليذهلنا ،و ت�سمع مثلنا متاما ،قادرة على التعلم ،تعي�ش يف جمتمع
منظم و ت���ؤدي دور ه��ا بدقة ،تتخذ ا ل��ق��رارات ت�ستطيع �أن تهبط فوق ورقة
متطايرة و�سط عا�صفة عاتية  ،تنتج الع�سل  ،تتكاثر  ،ترى  ،ت�شم  ،تتذوق ،
تلم�س ...
ال�س�ؤال ا لآن  :لو علمت النملة �أن جناحيها �أخف وزنا من ج�سمها هل كانت
�ستطري؟ اجلواب ال  ..لو علمت �أن عدد خالياها العقلية  10،000خلية هل
كانت �ستتقن كل ذلك؟ ال �إذا فتقدير الذات جزء هام من منظومتنا الفكرية
 ..لأننا متميزون يف اخللق  ،فهذه ا ل��ق��درات املمنوحة لنا من قبل اهلل لن
تعطينا فوائدها املمنوحة اذا مل نقدر هذه النعم  ..فقيامنا بكل هذه القدرات
املمنوحة �شيء مذهل حتما .
�إن ميزة تقدير الذات مع ا لإ�صرار نتائجها مذهلة على م�ستقبل ا لإن�سان
ف�أدي�سون املخرتع قيل له �إنك غبي و م�ستحيل �أن تتعلم و لكنه تابع و ب�إ�صراره
حتى دان له العامل كله.
مارتن لوثر كينغ  ،واجهه النا�س �أتفعل ذلك و �أنت �أ�سود يف جمتمع مليء
بالعن�صرية ولكن كان لديه حلم �أن ت�سود امل�ساواة �أمريكا ..
ن�أتي �إىل مدام كوري � ،أمل يقل لها �إن الرجال فقط هم العلماء ؟ ...
والت ديزين  ..قيل له لي�س لديك �أي قدرة على الر�سم �أو االبداع فكان �أن
اخرتع ميكي ماو�س ..
�أما غراهام بيل فقد قيل له اخرتاعك مذهل و لكن من �سريغب با�ستخدامه
(خمرتع الهاتف) .
�أما الر�سامة مامو�سي�س البالغة من العمر الثمانني قيل لها انت عجوز جدا
لتبدئي الر�سم يف الثمانني و لكن يف الع�شر �سنوات ا لأخ�يرة �أ�صبحت �أغنى
ا لأغنياء .
و لكن حتى نتحول اىل ان�سان واثق ناجح علينا �أن نتحكم ب�أنف�سنا فكيف
ميكننا التحكم ب�سيارتنا اذا مل نعرف �آلية عمل كل قطعة منها .؟!...
نخل�ص �إىل �أننا يجب �أال ن�ستمع دوما اىل �آراء ا لآخرين فلي�ست �آرائهم دوما
ناجحة .لنحرتم ر �أينا ونحدد وجهات نظرنا .فال �أحد ي�أخذ مني قناعاتي
فقناعاتي هي ثقتي بر�أيي وثقتي بر�أيي هي ملكي �أنا.
ف��ك��ف��ان��ا ج���ل���دا ل���ذا ت���ن���ا ن���ح���ن �أم�����ة اجل���ل���د ال���ذات���ي���ة ول��ن��ع��م��ل ع��ل��ى
ثقافة تقدير الذات فهذه هي �سريورة احلياة الطبيعية.

تعزية
فجع الزميل الأديب علي ديبة بوفاة ولده.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي واملجل�س واالحتاد
يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة� ..سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع مغفرته ،و�أن ي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله وذوي��ه ال�صرب
وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

منذ ع��ق��ود م��ن ا ل��ز م��نُ ،ط��ر ح��ت �أ�سئلة
كثرية حول العالقة ما بني ال�سيا�سة
وال��ع��م��ل ا لإ ن�������س���اين ال����ذي ت��ق��وم به
م��ن��ظ��م��ات ا لإ غ���ا ث���ة ال��دول��ي��ة �أ ث��ن��اء
احل������روب وال���ن���زاع���ات ا لإق��ل��ي��م��ي��ة
والدولية ،و �أ�سئلة مماثلة فيما يخ�ص
ال��ت��دخ�لات ا ل��ع�����س��ك��ر ي��ة ا ل��ت��ي ت��ق��وم بها
ا ل��دول الكربى وال�سيما منها دول الغرب
يف مناطق النزاع واحلروب .و �أخذت تلك
ا لأ�سئلة ّح��ي��ز ًا ك��ب�ير ًا م��ن النقا�ش العام
داخ��ل املجتمعات ويف ا مل��ح��ا ف��ل الدولية
املهتمة ب����إدارة م�شاريع ال�سالم الهادفة
�إىل �إنقاذ �أرواح املدنيني .وت�شري امل�صادر
التاريخية �إىل �أمثلة ملمو�سة عن ال�سعي
�إىل ا ���س��ت��ث��م��ار م��ظ��ل��ة ا ل��ع��م��ل ا لإن�����س��اين
م��ن �أج��ل خدمة م�صالح �سيا�سية للدول
الكربى منها:
_قيام فرن�سا عام  1860بالتدخل يف
لبنان بدعوى حماية الطائفة املارونية.
_ ما �شهده العامل بعد نهاية مرحلة
ا حل��رب ا ل��ب��اردة التي تزامنت مع بداية
تفكك الكثري من ا ل��دول الوطنية مثل /
يوغ�سالفيا /وغريها ،وانت�شار احلروب يف
بع�ض املجتمعات والدول الفقرية تقودها
جم��م��و ع��ات �سيا�سية و ع��ر ق��ي��ة ود ي��ن��ي��ة
م�سلحة .هذا و تُ�شكّل املنظمات الدولية
غ�ير احلكومية عن�صر ًا ف��اع ً
�لا و �أ�سا�سي ًا
يف امل�شهد ا ل��ع��ام لهذه احل��روب املنت�شرة
يف م��ن��ا ط��ق ق��و���س ا لأزم�����ات يف �إ ف��ر ي��ق��ي��ا
و �آ�سيا ،ويختلط لديها العمل ا لإن�ساين مع
الن�شاط ال�سيا�سي ،بل �إن املنحى ال�سيا�سي
ب��ات ُيغطي على الكثري منها ،وبخا�صة
عندما ترفع �شعار حماية حقوق ا لإن�سان.
التوجه ال�سيا�سي
_عاد ًة ما يكون هذا
ّ
�أقلّ بروز ًا لدى هيئات ا لإغاثة ا لإن�سانية
مثل ال�صليب ا لأحمر الدويل الذي ت�أ�س�س
ع��ام  1863يف �سوي�سرا وا ل���ذي �أك��د �أن
من �أهدافه الرئي�سية العمل على حماية
���ض��ح��ا ي��ا ا ل���ن���زا ع���ات ا مل�����س��ل��ح��ة و ت��ق��دمي
امل�ساعدات لهم  .و ق��د ج��اءت اتفاقيات
جنيف ا لأر ب��ع التي جرى اعتمادها �سنة
 ،1949م��ن �أج���ل ت��ر ���س��ي��خ ت�شريعاته
ا لإن�سانية وا ل��ت��ي خ�ضعت ال ح��ق�� ًا لبع�ض
التعديالت يف �سنتي 1977/و/2005
التي ت�ستند يف جمملها �إىل قيم �إن�سانية
م�شرتكة منت�شرة يف خمتلف احل�ضارات
وا لأدي����ان ،و ت��د ع��و �إىل حماية الن�ساء
وا لأطفال وال�شيوخ ،و �إىل احرتام كرامة
ال�سجناء وا لأ�سرى .يقول  /بيرت ومورر/
رئي�س اللجنة الدولية لل�صليب ا لأحمر:
�إن حم��اوالت تطبيق القوانني ا لإن�سانية
يف �ساحات ا حل��روب تعرت�ضها �صعوبات ،
لأن �أ ط��راف النزاعات ع��ادة ما يرف�ضون
االل���ت���زام ب��ه��ذه ال��ق��وان�ين  ،ب��دع��وى �أن
الطرف ا مل��ع��ادي ال يريد االع�تراف بها ،
وبالتايل ،ينظرون اليها/كمنّة �أو امتياز/
يحق لهم الت�صرف فيها وفق ما يحلو لهم،
ال من اعتبارها معيار ًا يتوجب قبولها
بد ّ
واال ل��ت��زام بها وتطبيقها وي��رى /م��ورر/

�أن نقطة اخل�لاف م��ا ب�ين جلنة ال�صليب
ا لأحمر الدويل وباقي املنظمات الدولية
غري احلكومية العاملة يف املجال ا لإن�ساين،
تكمن يف �أن جلنة ال�صليب ا لأحمر ال تتخذ
م��وا ق��ف علنية و م��ب��ا���ش��رة م��ن ا لأط���راف
املتحاربة ،وتعتمد على توجيه االنتقاد،
ب��د ً
ال من توجيه االتهامات� ،أي تعمل يف
�سياق ما ميكن ت�سميته ب (الدبلوما�سية
ا لإن�سانية) .ولكن امل�شكلة �أو االلتبا�س
ال��ذي مييز عمل و �أداء بع�ض املنظمات
ا لإن�سانية ،هي �أن بع�ضها يرتبط ب�أجندة
�سيا�سية معينة لها عالقة مب�سائل النزاع
يف املناطق ،وهذا ما ي�ؤثر على �أداء مهامها
مب��و���ض��و ع��ي��ة ون���زاه���ة .وب��ال��ط��ب��ع ،ه��ذا
ي��ع��ود �إىل م�����ص��ادر مت��و ي��ل ه��ذه املنظمات
 ،وح�صولها �أحيان ًا على حماية �شركات
�أمنية دولية مقّراتها الرئي�سية تقع يف
عوا�صم الدول الكربى� .إ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن عدم وجود مواقف و�سيا�سات دولية
م��و ح��دة ح��ول مناطق و �أ ���س��ب��اب ا ل��ن��زاع ال
ي�ساعد املجتمع الدويل على تقدمي حلول
جدية وعادلة للنزاعات ،هذا �أي�ض ًا ي�ؤثر
على عمل املنظمات الدولية غري احلكومية
وينعك�س �سلب ًا عليه.
_ ك��ذ ل��ك تتعر�ض ا مل��ن��ظ��م��ات التابعة
للأمم املتحدة وخا�صة منها املوكلة �إليها
ا ل��ق��ي��ام مب��ه��ام �إن�سانية وا مل��ح��ا ف��ظ��ة على
احلريات وحقوق ا لإن�سان ،تتعر�ض �إىل
�ضغوط من الدول الغربية خا�صة �أمريكا
و ب��ر ي��ط��ا ن��ي��ا و ف��ر ن�����س��ا ،ب��ح��ي��ث ت��ن��ح��از يف
ممار�ساتها وقراراتها �إىل تنفيذ وجت�سيد
�أجندة هذه الدول وم�صاحلها ال�سيا�سية.
وخري مثال على ذلك  ،ما قامت به جلان
حتقيق وم�ؤ�س�سات دو ل��ي��ة خ�لال ا حل��رب
على ���س��ور ي��ة ،حيث عملت على ت�سيي�س
قراراتها لإدانة الدولة ال�سورية واجلي�ش
ال�سوري ،تلبية لرغبات �أمريكا وحلفائها
و ع��م�لائ��ه��ا يف ا مل��ن��ط��ق��ة ،ع�بر ا ت��ه��ا م��ه��ا يف
با�ستخدام ال�سالح الكيماوي ،والرباميل
املتفجرة ،واال�سلحة املحرمة دولي ًا كما
جرى يف م�سرحيات خان �شيخون والغوطة
ال�شرقية .حتى �أن هذه اللجان ا لأممية
كانت تعتمد يف احل�صول على املعلومات
ع��ل��ى ا مل��ن��ظ��م��ات االره��اب��ي��ة م��ث��ل جبهة
الن�صرة وغ�ير ه��ا ا ل��ت��ي ه��ي نف�سها كانت
تفربك هذه امل�سرحيات عن طريق �أ�صحاب
اخلوذ البي�ضاء وغريهم .باخت�صار� ،إن ما
ُي�سمى بالعمل ا لإن�ساين وا لإغاثي �سواء
منه ا لأ مم��ي �أو ا ل��ذي تقوده دول غربية
وتوجهه م�ؤ�س�سات هذه الدول
ت�شرف عليه
ّ
وبرعاية �أمنية من حلف الناتو ،بعيد ًا
عن ا لأمم املتحدة وهيئاتها .وهناك �شبه
اجماع لدى املراقبني ال�سيا�سيني على �أن
ما ُي�سمى باملجتمع الدويل ،يحمي م�صالح
دو ل���ه املهيمنة �أك�ث�ر مم��ا يحمي م�صالح
وحقوق ال�شعوب وا ل��دول ال�صغرية ،حتى
�أنه يلج�أ �إىل ا�ستخدام القوة الع�سكرية
عندما يرى �أن م�صاحله �أ�ضحت م ّهددة هنا
�أو هناك.
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وحيد ًة
ما بني �أطراف
ا َ
حل َكايا
َ
غ
ف ُت ادرينَ
و َت ْرجعني
ني
بكل ح ْ
احلمراء
وثيا ُب ِك
ُ
والبي�ضاء
ُ
مازالتْ جديد ْة
لمَ ْ ُت ْن َت َز ْع �أ ْز َرا ُرهَ ا
يف َز ْح َمةِ ال ُق ُبالتِ
من َ�شفة الق�صيد ْة
البذخ
لمِ َ كل هذا
ِ
قطر الندى؟
يا َ
يق
والآ ُه من ِ�ض ِ
احلرير
تمَ َ ْل َم َلتْ
ت�شكو مراراتِ ا َ
جلوى ]3
يف ْ
ال�ص ْمتِ املَقِيتْ ]4
ح�ض َر ِة َّ
نطقتْ
ب�آال ِم ال َهوى
َ�ش ُ
بوح
ذرات ٍ
قد هَ َوتْ
من مقل َت ْي ِك
ال تَذْ ِرف
من ُب َّحةِ الأحلان دم َع ْا

ما دام قلبك
فارغ ًا
�سيقدُّ
اللحن
رجع
ِ
ُ
�صدع ْا
َ
ومير مهزوم ًا
ُّ
و�شدْ ُو ُه لن ي�شن َِّف ]5
م�سم َع ْي ِك
ِ َ
مل ترتك َ
ني
ق�صيدتي
أطراف
مك�سور َة ال
ِ
ال�سراب؟
يف َوهَ ِج
ْ
لمِ َ ترتكني
مدامعي
يف ك� ِأ�س ق ْه ِر ِك
العتاب؟
خل َْف �أ�سوا ِر
ْ
�سيمو ُه
وهج الكحلِ
ُ
من �آ ِه
َّ
الظما
ما لمَ ْ ُي َخ َّ�ضلْ
بالندى
من م ِْر َودي ]6
و�سينتهي
َ�ض ْو ُع ال َبخو ِر
على املدى
تالم�سهُ
ما مل
ْ
ب�أح�ضانِ امل�ساءِ
َيدي
فغد ًا
ني
َ�س َت ْهزُ ُم ِك ال�سن ْ
ِزْ
حل
اف ا نِ
وعلى ِ�ض َف ِ
ني
ُيغ ِْر ُق ِك الأن ْ
و�ستكتب َ
ني ق�صيدتي
مبدام ِع ِّ
الذكرى
ني
احلن
على ِجذ ِع
ْ
و�ستُطْ ِب ِق َ
ني َك َما
َ
الظال ُم و َتنْدمني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[]1ـ القَذال  :بفتح احلاء �شعر �آخر
الر�أ�س من الإن�سان .لكن متعارف عليه �شعر
جانبي الر�أ�س ويف لهجة �أهل الفرات يقال
( القُذلة).
ال�سالف من كل �شئ  :خال�صه.
[]2ـ
ُّ
[]3ـ ا َ
جل����وى :ج���وى ف�ل�ان :ا�شتد
وجدُ ه من ع�شق �أو حزن.
[]4ـ املقيت :البغي�ض.
[]5ـ ي�شنّف� :شنَّف الآذان بكالمه:
�أمتعها به ،و�شنَّف كالمه :زينه.
���ر َود :العود ال��ذي ُي َ��ج ُّ��ر به
[]6ـ املِ ْ
الكحل للعني.

غيمة النار

• د .وليد العريف

بطاقة
لدم�شق

مري على ج�سدي يا غيمة النار
وا�ستمطري احلب من نغمات �أ�شعاري
• فادية غيبور
وا�ستوقدي جمرة امل�شتاق يف لغتي
و�أ�شعليني ر�ؤى يف رق�ص �أوتاري
ومايليني على �إيقاع قافيتي
لآذا َر الهوى ولك الوفاء
مبزماري
بحت
أحرفا
�
وا�ستنطقي
الدماء
هو
الدماء
يف
وعهدك
		
ُ
تخل�صي من قيود اجل�سم وانعتقي
ولل�شام ائتالق يف احلنايا
ولل�شام الق�صائد والغناء
وحرري اخل�صر من تقييد زنار 		
وراق�صي طفلي الغايف بن�شوته
ي�سيجها بغا ٍر عا�شقوها
للنار
ال�شوق
بفرا�شي
أيقظي
و�
وتكل�ؤها املالئك وال�سماء
		
ويحدوها ذوو جمد �أثيل
وو�سديني ذراع النجم م�ؤتلقا
وب�سم اهلل يفتتح احلداء
		
أقماري
�
إ�شعاع
�
من
ال�شم�س
أطفئي
و�
يانعات
لها الآمال تزجى
ٍ
جهة
املدى
وحلقي خلف �آفاق
وتعتنق البطولة والفداء
		
تياري
املوج
عك�س
كونت
فمنذ
ورثناها مطرزة الروابي
�أخالف الريح �إذ عيناك بو�صلة
بعطر دم يباكره البهاء
		
أ�سفاري
�
ب
عناويني
�ضللت
وما
بت�شرينيك يا �أ�سد الت�صدي
قدرا
فوحدك احلب وا�ستوثقته
زها الت�صحيح وارتفع اللواء
		
أقداري
�
اهلل
إال
�
يغري
وما
فت�شرين لنا غيث و�سقيا
غلغلت �أوردتي غ�صنا ودالية
وت�صحيح وبعث وانتماء
		
خمار
ألف
�
تخفى
ال�ضلوع
ويف
وت�شرين به النريان تلظى
و َ
يف بركان �أ�شواق لأع�صرها
على الباغي وللباغي ال�صالء
		
َ
اب لأ�شجار
ومنجلي �ألف حط ٍ
و�إن ت�س� ُأل ثلوج ال�شيخ عنا
		�أجابك يف الذرا زهر وماء
و�أنت خم�صبة �أنثاي بي ولهي
و�أبطال لنا �صالوا وجالوا
فكلما جف بئر زدت �أمطاري
ونالوا يف املعارك كيف �شا�ؤوا
		
ف�إمنا �أنت عطر الروح يعبق يف
عبري الورد من دمهم مندى
كل امل�سامات يف �أوراق �أزهاري
ومن دمهم يفي�ض الكربياء
		
ت�سرين بي مد �إح�سا�س �أطري به
�أ�صابعهم على حجر تلظى
لوالك ما كان حتليقي ب�أفكاري
ومن حجر ي�ضج بنا انتخاء
		
ومل �ألونك �أنغاما ممو�سقة
�إذا مروا على ليمون يافا
لريق�ص اخل�صالت ال�شقر قيثاري
تربعهم فوق خديه انت�شاء
		
وت�صعد الـ (دو) �إىل فا�صولها درجا
ع�صي
هم الآتون يف زمن
ّ
وتهبط ال (�سي) على فونيمي العاري
على جنبيه حتت�شد الدماء
		
تعاك�س الأر�ض يف �أنثاك دورتها
وت�سكن يف معابره الرزايا
والبحر يرتد من مد لإح�سار
وتعجب من عجائبه ال�سماء
		
والكون م�ضطرب الأحوال منده�ش
لهم يف ال�شام �أحباب و�أهل
تقلب حاله جمنون �أطوار
ّ
وكف دم�شق يف اجللّى ..رجاء
�أنثى تعمدت بالأ�ضواء مذهلة
بحب
فذا ب�شار يكل�ؤهم ٍ
حورية بعثت من جنة الباري
ومن كفيه ينهمر العطاء
		
و�آية مل تنزل �إمنا �صعدت
ويف عينيه ي�شرق وجه حيفا
من �أ�ضلعي �سدرة �شعت ب�أنوار
وتورق بالبطولة كربالء
		
لأقب�س النور من عينيك وقد هوى
ويف ال�ساحات �أعرا�س افتداء
و�أن�شر احلب من �أنداء �أمطار
وللأعرا�س زغردت الن�ساء
		
وغنّت كل رابية ملوت
ليخ�صب احلرف من �إ�شعاعه قب�سا
كرمي ينت�شي منه الف�ضاء:
ف�إمنا �أحريف من في�ضك اجلاري 		
ٍ
لهم زمن ال�شهادة والفداء
�أمريتي �أنت ما بايعتك امر�أة
بنار �صمودهم حرق البالء
و�إمنا روحك الأنثى لها �شار 		
�ضياء
فمن �آذا َر كم نهلوا
فابقي الف�ضا ل�سنونو رحت �أطلقه
ً
ويف ت�شرين كم دنيا �أ�ضا�ؤوا
وابقي ب�صدري انغالقا طي �أ�سراري 		

•�صفاء فرحان ال�شمندي

ورد ُة ال ّلـيـل

امل�سافر
هو
ُ
الذي ي�شحننا
احلب ..
�إىل مراب ِع
ّ
�صوب �سكونِ ال ّليلِ
مندُّ
َ
�صمت ًا ..
ال�صوتِ
فت�أتي خ�ضر ُة ّ
ّ
غ�ض ًة ..
وح
ُ
تفيء يف جمر ِة ّ
الر ِ
ُ
�صيف طويلٍ
قيظ ٍ
نهر الذكرياتِ
ي�سبح يف ِ
ُ
ً
ُيغنّي � ً
قدمية
أغنية
ليالء
ليلة
يف ٍ
َ
�شق�شقت ٌ
وردة

ق�صيدتان
مـجـنـونــة

ً
ري
جمنونة بر� ٍأ�س �صغ ٍ
تتل ّوى
يح
�ضفائري تبكي ب�صوتِ ّ
الـر ِ
يهب �إليك خاطري
ُّ
ُ
ويعطف على الر� ِأ�س  ..قلبي
�صليب على �شرا ِع زورق
ٌ
بحر طفولتي
ين�شدُ َ
زاوية منفرجة �إىل الف�ضاءِ
ت�سافر َ
وح
ُ
زرقة ّ
الـر ِ
املوج
بني طـ ّيـاتِ ِ
أ�سماء احلنني
� َ
أحمر الكويف
كتبتُ بال ِ
الـ�س َ
ـحيق  ..قلبي !!!
حقّــ ًا �إنّهُ ّ

قصة
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الرجل الذي �أ�ضاع ر�أ�سه
•ه�شام برازي
مل تنفع معه كل �أنواع امل�سكنات واملهدئات ،فنزع ر�أ�سه عن
ج�سده ،ت�أبطه وهو ي�سري يف ال�شوارع ،نظر �إليه املارة ب�سخرية
وا�ستنكار وابتعدوا عن طريقه ،ال�صغار اختب�ؤوا خلف �آبائهم
مت�شبثني ب�أرجلهم هلع ًا ،والن�سوة ي�صرخن خوف ًا ،تولدت يف
ال�شارع حالة غري طبيعية ،زعيق فرامل ال�سيارات و�أبواقها
تعلو ب�صخب ،وجوه متتد خارج �إطار �شبابيك ال�سيارات كي ال
تفوتها فر�صة م�شاهدة هذا احلدث� ،شرطي املرور يقف حائر ًا يده
ت�صلّبت ،و�صافرته خر�ست يف فمه بال حراك� ،أحدهم يتعرث ببالط
الر�صيف ،و�آخر ي�صطدم مع غريه من املارة ،هرج ومرج يف ال�شارع،
�أ�صحاب املحالت خرجوا من دكاكينهم ،تعقد �أل�سنتهم الده�شة،
�شيء ال ي�صدق� ،إن�سان مي�شي من دون ر�أ�س ،وتن�شط �أجهزة اخللوي
بالتقاط ال�صور.
-2دخل �إىل املقهى وجل�س على الكر�سي ،و�ضع ر�أ�سه املنزوع على
الطاولة ،جتمهر النا�س يف الداخل ومن اخلارج ،الكل ينظر بعيون
فارغة و�أفواه بلهاء مفتوحة ،اقرتب منه النادل بخ�شية وحذر،
�س�أله� :سيدي� ..شاي �أم قهوة ،ر ّد عليه الر�أ�س� :أركيلة من ف�ضلك
مع�سل مع ك�أ�س من ال�شاي� .أم�سك نربي�ش الرنجيلة
والتنباك ّ
لي�ضعه يف فم الر�أ�س املركون على الطاولة ،منظر يثري ال�ضحك
والت�سا�ؤل.
-3بعد �أن انتهى من حرق ال َن َف�س ،ا�ستقل امليكرو با�ص قا�صد ًا عمله،
ويف داخل امليكرو جل�س على املقعد خلف ال�سائق حمت�ضن ًا ر�أ�سه.
الراكب خلفه ال يزال بني الفينة والأخ��رى ينقر ب�إ�صبعه على
كتف �صاحبنا من �أجل �إي�صال النقود �إىل ال�سائق ،الركاب �صامتون،
�صعقتهم املفاج�أة ،رجل ي�ضع ر�أ�سه يف ح�ضنه ،ذهلوا ،باتوا غري
م�صدقني ما يحدث �أمامهم وك�أنها �أالعيب �سحرة ،خافوا ،وعند
�أول موقف نزل الركاب جميع ًا ،نظر ال�سائق يف املر�آة ،فلم يجد غري
�صاحبنا� ،أعاد النظر يف املر�آة ليت�أكد مما �شاهده� ،أ�صابه االرتباك،
�أخذ ميني ال�شارع بعجالة� ،أوقف امليكرو وغادر ،ترك باب ال�سيارة
مفتوح ًا وهو يرك�ض يف ال�شارع ال يلوي على �شيء كمن م�سه �شيء
من اجلنون.
-4دخل �إىل مبنى ال��وزارة� ،س�أله امل�س�ؤول الأمني بعد �أن �أخ�ضعه
للتفتي�ش ،ما هذا الذي حتمله بيدك؟ �أجابه :ر�أ�سي ،فقال له:
مرر الآل��ة الكا�شفة فوق
�ضعه على الطاولة من �أجل التفتي�شّ ،
الر�أ�س وعلى الوجه� ،أ�صدر اجلهاز رنين ًا و�صفري ًا حاد ًا خمتلف ًا من
دون انقطاع حتى كاد �أن ينفجر ،فما كان من امل�س�ؤول الأمني �إ ّال
�أن قال :اترك ر�أ�سك هنا ،ممنوع دخوله� ،إنه يحمل �أفكار ًا غريبة
�أخطر من املتفجرات والعبوات النا�سفة ،مل ُيجد احلوار معه� ،أخذ
ر�أ�سه وغادر.
-5يف املركز الثقايفُ ،دع��ي �صاحبنا لإلقاء حما�ضرة� ،صعد �إىل
الطاولة وجل�س خلفها على الكر�سي ،نزع ر�أ�سه وو�ضعه �أمامه
على الطاولة مبواجهة احل�ضور الذين انعقدت �أل�سنتهم وتو�سعت
�أحداقهم وهم ينظرون غري م�صدقني� ،سرت همهمات ،املحا�ضر من
دون ر�أ�س ،الر�أ�س مف�صول عن اجل�سد ،مال �أحدهم بر�أ�سه ناحية
زميله اجلال�س بجانبه� :شايف متل مو �أنا �شايف� ،شو ر�أيك؟ نبقى
قاعدين� :أو نتكل على اهلل ،نحنا من دون ر�أ�س مقطوع ن�أتي غ�صب ًا
إر�ضاء لزمالئنا املحا�ضرين ،فكيف �إذا كان املحا�ضر من دون
عنّا � ً
ر�أ�س ،وبعد �أن قدمه رئي�س املركز ،ا�ستهل الر�أ�س الكالم بال�سالم
والرتحيب باحل�ضور ،ثم بد�أ ب�إلقاء املحا�ضرة :ي�سرين �أيها الإخوة
بادئ ذي بدء و�أنا �أرى الده�شة واال�ستغراب يطالن من عيونكم
و�أنتم تنظرون �إىل ر�أ�سي املف�صول عن ج�سدي ،هذا الر�أ�س قد
�أتعبني كثري ًا و�أنا �أحمله منذ الوالدة على كتفي هذين ومن الأفكار
التي يحملها ،ومن هذا الل�سان الذي ال ينفك ي�سبب يل الكثري من
املتاعب و�أدخلني يف متاهات الأنفاق والأقبية املظلمة ،لذلك قررت
�أن �أ�سرتيح و�أريح ب�أن �أنزع ر�أ�سي عن كتفي و�أحمله حتت �إبطي يف
كثري من الأحيان ،لأنني وجدت يف ذلك الطريقة املثلى واملريحة
التي جنبتني الكثري من املطبات واملتاعب وامل�ساءالت ،ومع ذلك ال
يخلو الأمر من بع�ض اجلهات التي تطلب الإي�ضاحات والأجوبة،
ملاذا نزعت ر�أ�سك؟ َل ْك يا جماعة �إذا الواحد منا نزع ر�أ�سه عن

ج�سده ما بيخل�ص ،و�إذا �أعاده �إىل مكانه ما بيخل�ص ،واهلل احرتنا.
�شعر احل�ضور �أن الأمور قد بد�أت ت�أخذ منحى �آخر ،الكرا�سي تهتز
وتخلو تباع ًا من اجلال�سني حتى باتت ال�صالة كرا�سي فارغة،
فا�ضطر بعدها �إىل �إع��ادة ر�أ�سه �إىل مكانه وغ��ادر ال�صالة كئيب ًا
حزين ًا.
-6دخل �إىل احلديقة العامة لي�شم بع�ض ًا من الهواء النقي وليداري
انك�ساراته ،وجد مقعد ًا خالي ًا جل�س عليه لي�سرتيح ،نزع ر�أ�سه
وو�ضعه على الكر�سي بجانبه و�سط ده�شة املتنزهني يف احلديقة،
الأطفال تركوا كراتهم وتوقفوا عن لهوهم وانكم�شوا يف �أح�ضان
�أمهاتهم خمبئني وجوهم ،ولكنهم بني الفينة والفينة ينظرون من
خالل فرجة �أ�صابعهم التي غطوا بها �أعينهم ،حاول الر�أ�س �أن
ي�ستميلهم بابت�سامه� ،إال �أن اخلوف ا�ستبد بهم و�س ّمرهم يف �أمكنتهم،
وبعد دقائق قليلة خلت مقاعد احلديقة جميع ًا� ،أعاد ر�أ�سه �إىل
ج�سده وغادر.
-7وقف بالدور �أمام املخبز ،كان ال�صف طوي ًال ،نزع ر�أ�سه وو�ضعه
حتت �إبطه ،دفعه الواقف خلفه طالب ًا منه التقدم �إىل الأم��ام،
وبدوره طلب من الواقف �أمامه التقدم و�أ�شار بيده طالب ًا الوالعة
(القداحة) لي�شعل �سيجارته�ُ ،صعق من املنظر عندما ا�ستدار ليقدم
له الوالعة ،واعتقد ب�أن عينيه تخذالنه من الد ّوار الذي �أ�صابه
من زمن الوقوف الطويل على رجليه ،فرك عينيه و�أع��اد النظر،
وبعد �أن ت�أكد مما ر�آه ،غادر ال�صف هلع ًا وهو بحالة انعدام الوزن
واجلاذبية ،تكررت املغادرة ال�سريعة وانفرط عقد الواقفني وهم
ينظرون خلفهم حتى خال �إليه املكان ،اقرتب من نافذة البيع ،مدّ
يده ليتناول ربطات اخلبز الثالث من يد البائعة التي �أ�صيبت
بحالة من الذهول �أعقبها الإغماء ...غادر م�سرع ًا و�أعاد ر�أ�سه �إىل
مكانه.
-8عندما �شعر �أن النا�س يفرون من �أمامه كلما �شاهدوه ،ا�ستبد به
احلزن والعتب لأن �أح��د ًا مل ي�ستوقفه وي�س�أله ولو ملرة واحدة،
ملاذا تنزع ر�أ�سك؟ فقرر الذهاب �إىل مديرية الهجرة واجل��وازات
ال�ست�صدار جواز ال�سفر ،لأنه مل يعد يطيق احتمال نظرات النا�س
التي كانت ت�ؤمله ،واعترب نف�سه �شخ�ص ًا غري مرغوب فيه ،اند�س بني
اجلموع املحت�شدة واملنتظرة �ساعات �أمام مبنى الهجرة واجلوازات،
ملّ االنتظار و�أعياه زمن الوقوف الطويل ،نزع ر�أ�سه ،و�ضعه يف كي�س
من البال�ستيك الأ�سود ،تعب من حمله و�ضع الكي�س على درج املبنى
وذهب لق�ضاء حاجته�ُ ،سمع لغط و�أ�صوات فزع متداخلة ،دربكات،
ٌ
وتدافع على الأدراج ،د ّوت �أ�صوات �أجهزة الإنذارات )والواع
ورك�ض
ٌ
وي��ع( ال��ذي ت�صدره �سيارات ال�شرطة والإ�سعاف واملطافئ عاد
م�سرع ًا لي�ستعيد ر�أ�سه ،لكنه مل يجده ،واملكان �صار موح�ش ًا.
-9تناقلت وك��االت الأنباء هذا اخلرب الذي ت�صدّ ر ن�شرات �أخبار
�شا�شات القنوات الف�ضائية ،وتبارى املعلقون واملحللون ال�سيا�سيون
و�أ�ساتذة علم النف�س واالجتماع يف تقليب هذا احلدث على جميع
ال��وج��وه وا�ستفا�ضوا ب�شرح �أب��ع��اد ه��ذه الظاهرة ومنعك�ساتها
و�أ�سبابها التي �أ�ضحت مثار اهتمام العامل �أجمع حتى الناطقة
ال�صحفية اليومية بل�سان البيت الأبي�ض و�ضعت هذا احلدث يف
�سلّم الأولويات ،وقالت �إنه �سي�صدر بيانا الحقا يبني وي�شرح مدى
خطورة وانعكا�س هذا احلدث الإرهابي اخلطري على ال�سالم العاملي،
وب�أن وزير اخلارجية �سيوجه الدعوات �إىل نظرائه الأوربيني لعقد
جل�سة طارئة ،ومن املحتمل �إدراج هذا احلدث يف الئحة الإرهاب
العاملي ،لأن هذه الظاهرة ال ميكن ال�سكوت عنها �أو جتاهلها لأنها
�ست�شكل خطر ًا م�ستقبلي ًا على الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
-10متلمل «�أبو �صالح» يف �سريره ،وتقلّب على جنبيه �أكرث من مرة،
هب من نومه مذعور ًا متلم�س ًا ر�أ�سه ..لكنه فوجئ بعدم قدرته على
ّ
نزعه من مكانه!...

«ع�شق ال�صباح »..
•ح�سن �إبراهيم النا�صر

وكنت قد اعتزلت يف غربة الذات بني �أكوام
من الورق بعيدا عن “ال�ضجيج اخلانق”
و���ص��ارت ال��ل��ي��ايل امل��ق��م��رات م��ق��ام حكاياتي
..كم�سافر يف الأح�ل�ام ..الم���ر�أة توهمت �أنها
وحي حكايا ع�شقي ..
تركتني وحيدا حتت املطر و�أنا مل يبق يل يف
العمر �إال “الثماالت”.
وك��ان��ت ق��د هم�ست يل ذات م�����س��اء ...ل��ق��د
خلعتُ عليك حمبتي ويف مقام الع�شق نذرت �إليك
بوحي…
وك��ن��ا ذات �شغف غافلنا ال��زم��ن والأم��ك��ن��ة
والعيون والتقينا� ،أق��ر�أ من �صباحات القهوة،
وللقهوة عندي حكايا ال تنتهي ،توهّ مت ب�أنها
غافلتني ..ترك ُتها تطوف ب�شفتيها على وجهي ما
ت�شاء من القبل؟
ق��ال��ت :ا�سمعني ج��ي��د ًا ،ك��ي تكتب ،حتتاج
الم��ر�أة متنحك �أنوثتها لتنت�شي وتعرف كيف
تهطل كلمات الإب����داع ع��ط��ر ًا .ق���ال :الليايل
البادرة حتتاج للدفء ..كوين دفئي .بارد هذا
ال�شتاء ،و�ضعت قطعة حطب كبرية من ال�سنديان
يف املوقد ،لو �أن يف العمر مت�سع ًا لأكتب �ألف..
�ألف حكاية عن الذين ي�سابقون ال�ضوء لي�أتي
النهار جلي ًا؟!
ال تل ّوحي بر�أ�سك �سي�أتي الفجر ندي ًا كل
الإحداثيات والتحاليل تدل �إىل �أنه مهما طال
الليل ..النهار � ٍآتٍ � ..آت ..وال�شم�س بعد كل ليل،
ت�شرق متجدّ دة ،كوين بقية �أيامي ،كوين ع�شقي.
أحب القف�ص حتى ولو
قالت� :أنا كالع�صافري ال � ّ
كان من ذهب ،ال تغلق باب ال�شرفة حتى ولو كان
الهواء بارد ًا .نه�ض من �سريره يتمايل كال�سكارى؟
غ�سل وجهه باملاء البارد ،دعك عينيه ،مع �أول
جهجهة ال�ضوء وقف وحيد ًا يف ال�شرفة كنا�سك
ن�سي كيف يبد�أ تراتيل ال�صلوات! وقد ّ
تن�شف
ماء الو�ضوء.
ً
تيمم مرتال« :ح ّ��ي على امل��اء»؟ وج��ودك يف
حياتي كحاجة الأر�ض للماء ،مطر وريح وخراب
و�أ�صوات «انفجارات» ته ّز �أ�سا�س البيت ،كما ته ّز
قلبه.
قالت :كل اجل�يران تركوا منازلهم وتو ّزعوا
على الأماكن الأقل «�سخونة» ..والأقل تع ّر�ض
لقذائف الهاون القاتلة؟ ما ر�أيك �أن نرتك هذا
امل��وت كله ومن�ضي �إىل مكان نختبئ فيه بقية
حياتنا ،حيث ال يعرفنا �أحد؟
كنت ُتل ّمحني ل�شيء ما ..لن
قال :انتبهي� ،إذا ِ
�أترك بيتي ومكتبتي وذاكرتي وحاكورة احلبق
والليمون والتبغ وال��رم��ان ـ هنا ج��ذوري حتى
ع�شق الطني ـ
�أخ��ذت��ه ل�صدرها وق��ال��ت :دع��ك م��ن نزيف
ال��وج��ع واغ�سل وج��ه��ك بال�ضوء� ،أع���رف �أن��ك
م�سكون بـ«�سورية».

10
عُر�سُ اليا�سمينْ
• �إ�سماعيل ركاب
����ج ُ
����ة خ��اف��ق��ي ت�����ش��ت��اقُ
� ٍآت و ُم���� ْه َ
��ص��وب احلمى الأ���ش��واقُ
�ير ب��ي � َ
وت��ط ُ
وق��م��ح ب��ي��ادري
�ير راح��ل��ت��ي،
ُ
وت�����س ُ
ُ
وم�����ش��ات��ل ال��� َّري���ح���انِ والأط�������واقُ
وح ُ
��روف قافيتي ,و�إح�سا�سي ا َّلذي
ُ
�����ض��هِ الآف�����اقُ
���ض��ج��تْ ب��ف��رح��ةِ ن��ب ِ
َّ
��اق ل��ي ً
وم��واك��ب ال�� ُع َّ
�لا ق��د � َ��س َ��رتْ
�����ش ِ
ُ
وك���م ي��زه��و ب��ه��ا ال�� ُع َّ
�����ش��اقُ
ج���ذىل,
ْ
وراي�������ة خ��ف ٌ
ٌ
َّ��اق��ة
وال���نَّ���اه�������ض���ونَ
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• ق�صي عطية

ف��� ُ
��ب اتَّ���ئِ���دْ  ،ف ُيجي ُبني
أق��ول ي��ا ق��ل ُ
دع��ن��ي ف��ق��د ُي�شفي ال��ع��ل��ي َ��ل عِ ��ن��اقُ
َّ�صر ُي��زه ُ��ر ,وامل���دى �إ���ش��راقُ ؟!
والن ُ
وال��غ��وط��ت��انِ وق���د َزهَ ����تْ �أق��م��ا ُره��ا
ِ������ن ُي���ن���ب���وعِ ���ه���ا دفَّ������اقُ
وامل��������اء م ْ
ُ
���ر ُد وا َ
ِبطة
حل���م���ا ُم بغ ٍ
ب���ردى ُي���زغ ِ
واجل����ام����ع الأُ
م���������وي والأ������س�����واقُ
ُّ
ُ
ر�س وقد
َّا�سُ ,ك��لُّ الن ِ
َّا�س يف ُع ٍ
والن ُ
�������ش���اء ..ف���رح ٌ
���ة و ِوف�����اقُ
�����م ان���ت
ٌ
َع َّ
ريها
ه��ذي دم�����ش��قُ � ,أم���ا �ش َم ْمتَ عب َ
ْ���ح ن�سيمِها ت���ري���اقُ ؟!
َع������دْ نٌ  ,و َن���ف ُ
هي ُ
نب�ض هذا الكونِ ُ ,قدْ ُ�س ُترابِهِ
َ
�أو ُ���ش��ع��ل ُ
��ة احل����قِّ ا َّل�����ذي ن�����ش��ت��اقُ
و���ص��م��و ِده��ا
ح���ا َر ال��عِ��دا يف ب���أْ� ِ��س��ه��ا ُ
���م �إخ��ف��اقُ
وت��ب��ع�ثرواَ ,
وح�������ص���ادُهُ ْ
���ة ق����وم���� َّي ٌ
ع���رب��� َّي ٌ
��اح��ه��ا
����ة ,يف ���س ِ
���م م��ي��ث��اقُ
ت��ل��ق��ى الأُ������س�����و َد ك����أنَّ��� ُه ْ
ق���د �أق�����س��م��وا :وج�ل�الِ���هِ وب��ه��ائِ��هِ
���ن َ
ي��ظ َّ
��ل ع��ل��ى ال��َّث�رَّ ى ب��� َّواقُ
ال ..ل ْ
�أَف���ه���م���تِ �أم���ري���ك���ا ,ل��ن��ا �أم����دا�ؤن����ا
ِّ�����س ُط��ه َ��ره��ا ���س�� َّراقُ ؟!
الْ ..
ل��ن ُي��دَ ن َ
��د���س��ن��ا ولِ����وا�ؤن����ا
ج���والنُ���ن���ا �أو ُق ُ
ي��غ��م ُ��ر ن��ب َ
�����ض�� ُه ْ��م �إع���ت���اقُ
���س��ي��ع��و ُد ُ
ه���ذي دم�����ش��قُ ���س��ف��ي��ن ُ
َ��ة اللهَّ ِ ا َّل��ت��ي
���س �أه�� َل��ه��ا اخل��ل�اَّقُ
ت��ن��ج��و,
وي��ح��ر ُ
ُ
أب����ي و�صح ِبهِ
ب��ع��زمي��ةِ اجل��ي ِ
�����ش ال ِّ
���س��ي��ظ��لُّ م��ن��ه��ا ُي�������ش���رقُ الإ�����ش����راقُ

في �أح�ضان الهباء

()1
نلتقي ...
ويف �أ�صابعنا ٌ
�شوق للعناق
ُ
نختبئ َ
ون�ضحك،
خلف لهفتِنا،
ً
ن�ضرب �صمتا ب�صمت.
ثم
ُ
ّ
()2
ني ...
بني فكَّني� :صمتُك وحزين اللّع ُ
ٌ
ُ
تتقاذف حلظاتي حتت غيبوبةِ احلنني،
ذكريات
ظلّ
الق�صب يف الفراغ.
وو�شو�شةِ
ِ
()3
ترتاجع الل ُ
ّهفة
ُ
�صمتك...
قرب
وترعوي �شهو ُة
ِ
ِ
االحرتاق َ
من �أين لهذا الليلِ �أن ينه�ضَ
وي�سحب َ
قمي�صهِ ؛
ياقة
ِ
َ
ال�صدَ�أ عن جبينه؟
ليدر�أ ّ
من �أين الرتعا�شةِ اجل�سدِ �أن ُت َ
عانق
وح
�شوق ًا �سرمد ّي ًا؛ النعتاق ّ
الر ِ
يف �أح�ضان الهباء؟!

���ي ال�����تَّ����� َّواقُ
وي���� ُ
���س�ي�ر ق��ب��ل��ي ق���ل���ب َ

ه��ذي دم�����ش��قُ � ,أم���ا ر�أي����تَ ُ�ش َ
موخها

شعر

•�أو�س �أحمد �أ�سعد
ب�سنبلة �أو �ضفريةٍ
ٍ
ُ
يحوك
ث ّمة من
ن�صو�ص ّ
ال�شعراء
َ
******
كلّما �أ ّ
بك هدهدٌ
مل ِ
ٌ
وا�ستدارتْ
�ساقية
َ
كاحليك
لتلعق
ِ
َ
ع�شب كثري
نه�ض ٌ
*****
َ
كيال
ينفرط عقدُ البهاءِ
�سرحتُ غزاالتِ ّ
عر
ال�ش ِ
ّ
قرب نبع ِِك
لرتعى َ
*****
ال�ص ُ
دئة
�أ ّيتها
ُ
ال�شرائع ّ
أ�شم
مل � ّْ
�سوى رائحةِ ّ
ال�شواءِ والدّ ِم
يف مطبخِ ِك
*****
ال وثنَ �أدينُ به
� اّإل َك
�س ّيدي ّ
ال�شعر
******
ً
ً
رجفة
ر�شفة
أجترع ك� َأ�س ِك « ي ُت َها “ احليا ُة
� ّ
ال �أنا ارتويتُ
نق�ص الك� ُأ�س !
وال َ
****
ال�صمت
و� ْ
أنتم ت�صغونَ �إىل لغو ّ
ري من احلاملاتِ
هناك الكث ُ
يفركنَ نهودهنَّ

()4
عريك قلبي،
�س�أُ ِ
أعماق انك�ساراتي !!
لي َتك ت�شعرين ما ب� ِ
لي َتك تعرفني ما اعرتاين َ
ا�شتياق لعينيك
ذات
ٍ
رغبة دام�سة ال ُيتم واحلرمان !!!
من
ٍ
()5
هدهدَ ُ
�شفتيك،
بالقرب من
املوت
ِ
ِ
َ
حكاية ال ّلهفةِ الأوىل،
وا�ضطج َع �إىل جواري ي�سر ُد
�سافرت �إىل ُ
ُ
حيث ت�سكنني
يف قا ِع ذاكرتي،
ُمنت�شي ًا ،خرا َّ
يف ّ
ال�شهوة
َ
ني فوق �أ�سوار الغياب.
�شاهق احلن ِ
()6
تب�سم ٌ
�شوق الفرتار ّ
ال�ضوء...
ّ
�صافحتُه،
وجل�ستُ
القرف�صاء
َ
اخلريف الواقفَ
�أبكي يا�سم َ
ني
ِ
الرحيل.
يف وجه ّ

رفق ًا بالدالية �أيها َ
الخ َّمار
بالقرفةِ والنّبيذِ
ليمطر الكالم
َ
****
أ�سباب
ّ
لدي الكث ُ
ري من ال ِ
عنبك
لتفقّد
ِ
�أقلّها
ني �إىل ح�صرمِي
احلن ُ
*****
ف�ستانُها املمزّ ق
ّحديق
من كرث ِة الت
ِ
وا ف�ستانها !!
***
زغب
منذ �أ ّول ٍ
إبط الأنوثةِ
حتتَ � ِ
ُ
البنف�سج
ورائحة
و�أنا
ِ
�صديقان
****
مقعدٌ فار ٌغ
مقعد
جمرد ٍ
َ
لي�س ّ
ٌ
بل ح�شدٌ
كامل
ّ
بع�شاق حمتملني
****
ن�صو�صنا
نحفر
َ
ُ
على مرايا املاء
لتدو َم �أكرث
****
أ�شياء كما هي
�أكانتِ ال ُ
َ
قبل تفت ِّح ُقبلتِي
ت�ساءلتْ �صب ّي ٌة
يف طو ِر اللّوز؟ !

****
ذكاء ج�سدِ هَ ا
ُ
بنحنح َاتِه وانتحاءاتِه
� َ
أقلق ّ
اعر
ال�ش َ
َ
إ�ضافة
لن ي�ستطي َع �
يذكر!!
�شيءٍ
ْ
****
الرحيم “
يف �شرقِ نا “ ّ
يعتقلونَ حتّى احلما َم
ّج�س�س
بتهمةِ الت ّ
****
يف داخل كلّ منا
فرخ دوريٍّ قاتل
ال�سيا�سي «
« ّ
مث ًال !
**************
ين�صبون ّ
ال�شراك
ل�صيد النّواطري
و�أكتفي
بقطف العنب
ِ
****************
كنتُ �صغري ًا
وكان اهلل �أ�شبهَ
حنطة �أو حديقة
بحقلِ
ٍ
حتى الآن
مازلتُ �أ�سعى وراء
كلّ
�سنبلة �أو زهرة
ٍ
بحث ًا عنه !

قصة
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نجــــــــــاح
• خديجة بدور
ه��ذه الكنة جن��اح ت�سرد علينا ق�صتها مع
حماتها التي مل تقبل �أبد ًا ب�أن تناديها �إال الأم
احلنون ،ال�ست العظيمة.
تقول جناح:
تربيت يف �أ�سرة مي�سورة احلال مع �أخوتي
الأربعة كانت ت�شرف على تربيتنا خالتي زوجة
�أبي الطيبة لأن والدتي توفيت منذ زمن.
مل تكن اخلالة قا�سية بل كانت معاملتها
رائ��ع��ة� ،إال �أن��ه��ا مل ت�صل �إىل معاملة الأم
احلنون.
�أجنبت خالتي ولدين ف�أ�صبح يل من الأخوة
�ست ،كنا �أ�سرة متحابة متما�سكة مرتابطة كان
�أبي تاجر ًا �صغري ًا لكنه مل يبخل علينا ب�شيء
�أبد ًا .
رغم هذه الب�ساطة يف عي�شتنا و هذا الرغد
وافقت على اخلطوبة من مدر�سي الذي تقدم
�إ َّ
يل حتى �إنني تركت الدرا�سة فرح ًا باخلطوبة
و به .
كيف ال و هو حلم كل فتاة.
جميل و�سيم ح�ضوره �أجمل و كالمه يبلغ يف
النف�س موقعا م�ؤثراً.
طبع ًا املوافقة كانت من جميع �أطراف �أهلي
فهو اب��ن احل��ي الكل يحبه و ي��ق��دره �أم��ا �أم��ه
ال�سيدة الرزينة الوقورة كاملة احل�ضور �أينما
حلت حمبتها كانت يف قلوب ال�صغار قبل الكبار،
�أرم��ل��ة لولدين علمتهما �أف�ضل تعليم زوجت
البنت من �شاب حم�ترم و مل يبق �سوى ابنها
خطبت له .
الوحيد الذي
ُ
كان زواجي يف �أوائل ف�صل ال�صيف  ،ق�ضيت
�أي��ام��ا ال تن�سى  ،دالل و حــب و حنان منه
ووالدته التي �سكنت معها يف بيت عربي قدمي،
الغرف متقاربة حديقة يف و�سط املنزل فيها
جميع �أنواع الزهور واليا�سمني يحيط بها مــــن
كل جانب بركة مياه و نافورة كنا ن�شرب القهوة
ع�شت حياة
نحـــن الثالثة �أنا و زوجي و �أمه،
ُ
حت�سدين عليها كل فتاة ،دالل ما بعده دالل .
�إىل �أن بد�أت املدار�س تفتح �أبوابها ال�ستقبال
عام جديد و ليعود زوجي �إىل تدري�سه فاج�أتني
�أم زوجي بكتب ال�شهادة الإعدادية كانت قد
�أعددتها يل ملتابعة درا�ستي يف البداية رف�ضت
وال �سيما �أنني حامل �أ�ستعد ال�ستقبال طفلي
الأول لكن �أم زوج��ي ذللت كل ال�صعوبات يل،
�أغرتني بحبها كما �أعفتني من م�س�ؤوليتي جتاه
الطفل القادم و�أبيه .
كان علي �أن �أقبل بامتعا�ض تابعت الدرا�سة
يف �إح��دى املدار�س اخلا�صة التي �سجلت بها،
رزقت بطفلي الأول قبل االمتحان ب�شهر ،لكني
تقدمت لالمتحان و جنحت بتفوق.
�أب�صرتني �أن التفوق ت�ألق جميل ومتابعته
�أكليل عر�س دائم يل ،مما جعل ت�صميمي يزداد
يف الدرا�سة لأح�صل على ال�شهادة الثانوية
بتفوق� ،صقلت �شخ�صيتي و زاد فهمي للحياة مع
تعلقي بالأم العظيمة.
رزق���ت ب��ال��ول��د ال��ث��اين ،و تابعت درا�ستي
اجلامعية بالهمة و الن�شاط نف�سهما ،تدهورت
�صحة �أم زوج���ي للم�س�ؤولية ال��ك��ب�يرة التي
ترعاها باحلب و احلنان و لتقدمها يف العمر.
لكن كنت �أالحظ نظراتها احلزينة الكئيبة
و�آه��ات��ه��ا تنفثها ب�ين احل�ين والآخ���ر خا�صة
عندما يغادر زوجي البيت مدعي ًا زي��ارة �أحد
الأ�صدقاء.

ق�ص�ص ق�صار للغاية
• د� .أحمد علي حممد

�إىل �أن �سمعتها يوم ًا تقول لزوجي �أال حتمد
اهلل عما رزق��ك من �أوالد وعلى هذه الزوجة
املطيعة اجلميلة.
�أن��ت يف نعمة كبرية �أال ت�ترك ما �أن��ت فيه
لتلتفت �إليهم فقط.
تو�سالتها كانت تقطع القلب لكن من دون
فائدة كان ي�ضحك زوجي و يخرج  ،زاد قلقي و
�أ�صبح يداعب قلبي خوف ًا من الأيام املقبلة بعد
�أن علمت �أن زوجي ينت�سب �إىل حزب معار�ض
تو�سلت �إليه مل يرد �أو يناق�ش ،لذلك قررت �أن
�أدع اخلوف جانب ًا لأتابع ما و�صلت �إليه من علم.
و لأح�صل على �شهادة عالية تقيني الزمن
املوح�ش املجهول.
تخرجت من اجلامعة و قدمت �إىل �إحدى
ال�شركات لوظيفة حمرتمة.
عاهدت نف�سي �أن �أتفرغ لأ�سرتي و خدمة
الأم التي طاملا �أعطتني الكثري ،وعند ما قبلت
يف الوظيفة التي كانت �أكرب فرحة لأم زوجي
و يل حتى بادرت �إىل ال�شركة لإمتام �أوراقي
املطلوبة .
عدت بعد ب�ضع �ساعات يا لهول ما �شاهدته
�أطفال حول �أم زوجي يبكون واجلريان ملتفون
�إليها و يقولون دامي اهلل.
التفت �إليها كانت جثة هامدة.
مل �أ َر زوج���ي ك��ان��ت جهة �أخ���رى ق��د �أت��ت
و�أخذنه ،وامل�سكينة مل تتحمل �أن ترى ابنها
الوحيد بني �أيديهم فق�ضي عليها.
�شعرت �أن كل �شيء جميل خطف مني بلمح
الب�صر .
يا للقدر كيف �أخذ ال�صدر الدافئ احلنون
ليرتكني حمطمة ،ليت هذا امل�صاب يفتدى بكل
ما �أملك الفتديته.
ليت ال��ق��در متهل ل�تراين �أع��م��ل ،ك��ل ذلك
بف�ضلها و تعبها فويح يل من دونك �أيتها ال�شمعة
التي انطف�أت قبل �أن ترى ثمرة عطائها نورك
كان منارة قلبي و حياتي.
�إنك من �ساللة الآلهة و ن�سل القدي�سني.
�صدرك احلنون يل و لأطفايل �أعطاين قوة
عظيمة.
نعم قلبك الكبري ال ميكن �أن ينزل �إىل م�ستوى
هذه الب�شرية .
نعم نعم دنيا يا وحدة و مرارة من بعدك و
بعد زوجي الذي مل ي�سمع تو�سالتك رحماها
يا رباه �إنها عنوان الوفاء و رمز للعفة و دليل
للنبل و الطهارة.
هي الإن�سانية بكل معانيها ال�سامية.
روحها قربان للفداء و الإخال�ص و املحبة.
ليت القدر �أمهلها �أي��ام حتى ترى ما فعلته
بابنة يتيمة �أ�صبحت ذات �ش�أن و �أم لثالثة
�أطفال مهما فعلت ومهما قلت لن �أوفيك حقك.
�أدع��و اهلل �أن اكون جزء منك من عطاءك
الكثري.
هذه هي الكنّة جناح .
عا�شت مع �أوالده��ا الثالثة بوظيفة �سرتت
غدر الزمان بها تنتظر الإفراج عن زوجها.
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خالتي

ماتت خالتي ،حملوها �إىل
امل��ق�برة البعيدة ،لكنهم مل
يجدوا لها قرب ًا بني القبور،
فا�ضطروا �إىل دفنها خارج
�سور امل��ق�برة ،وح�ين ان��ه��ال عليها
الرتاب واحل�صى� ،شفني حزن عميق ،فقلت
يف نف�سي  :م�سكينة خالتي ،عا�شت غريبة
وم��ات��ت غريبة طوبى للغرباء ،فجاءين
�صوت من الأعلى ي�سخر مني وهو يقول :
كم �أنت جاهل يا رجل� ،إن خالتك حمظوظة
فقدت رق��دت وحيدة من دون �أدن��ى �إزع��اج
من اجل��وار ،ابت�سمت ب�صمت ثم تركت كلّ
�أح��زاين بجانب قربها املنفرد وم�ضيت ال
�ألوي على �شيء.
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ر�سالة

يف ���ص��ب��اح ي���وم ح��زي��راين مل يتوقف
ه��ات��ف��ي امل��ح��م��ول ع��ن ال���رن�ي�ن ،فتناولته
متكا�س ًال ،وحاملا فتحه للرد الت�صق ب�أذين
�صوت كاحلرير ،قالت :
�أنا فرح فهل �أنت �سعيد ؟
نعم
�أحمل ر�سالة جامعية لك ف�أنت ع�ضو يف
جلنة مناق�شتها فمتى �أراك ؟
�أين �أنت ؟
بباب اجلامعة �أنتظرك
طارت بي عجالت ال�سيارة ،وك�أن الطريق
ع�� ّب��د يل فو�صلت كلمح ال��ب�رق ،ويف ب��اب
اجلامعة كانت هنالك �سحابة من الن�ساء
اجلميالت ،لكنها الوحيدة التي كانت حتمل
ر�سالة جامعية �ضخمة جد ًا تنوء بحملها
و�سط الزحام ،فتقدمت ثم قلت:
�أنا �سعيد
و�أنا فرح
ملن الر�سالة؟
لزوجي مل يتمكن من �إح�ضارها لك فقمت
�أنا بهذه املهمة.
هممت ب��ت��ن��اول��ه��ا لأخ��ف��ف عنها ع��بء
احلمل الثقيل� ،أر�سلتها �إ ّ
يل فذابت �أناملها
ال�سند�سية على الغالف ،ف�سحبتها من يديها
الناعمتني من دون �أن �أخد�ش طالء �أظافرها
الأحمر ال�ساحر.
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طالق

جت��اوزت ال�ستني من عمرها ،جاءتني
تخنقها العربات لتقول يل:
بعد �أن �أم�ضيت معه �أربعني �سنة ،و�صار
�أوالدي رجا ًال تفرقت بهم البلدان طلقني.
هذا خري �إن �شاء اهلل .
�أي���ن اخل�ير ؛ �أق���ول ل��ك طلقني بعد �أن
�صرفت عمري يف خدمته .
نعم هو خري بال �شك.
كيف ؟
كان هنالك ملك جبار وله وزي��ر حكيم،
ف��خ��رج��ا ي��وم�� ًا يف ن��زه��ة ،فبينا ه��م��ا بني
الأ���ش��ج��ار املت�شابكة علق ع��ود بعني امللك
فقلعها ،ف�صرخ امللك مت�أمل ًا :
�أيها الوزير انظر اقتلعت عيني.
خري �إن �شاء اهلل.
فغ�ضب امللك غ�ضب ًا �شديدا ثم قال وهو
يتميز من الغيظ :
�أين اخلري يف قلع عيني؟
هو خري �إن �شاء اهلل .
وحني عادا �إىل املدينة �أودع امللك وزيره

ال�سجن ،ثم خرج ي�صطاد وحيد ًا
يف ال��غ��اب��ة ،فلقيه ج��م��اع��ة من
قطاع الطرق فاقتادوه �أ�سري ًا �إىل
زعيمهم ثم قالوا له :
قب�ضنا ع��ل��ى ه���ذا ال��رج��ل يف
الغابة ون��ري��د �أن نقدمه قربانا
لآلهتنا ،فنظر الزعيم �إىل وجه
امللك الأ�سري وهو ال يعرفه ثم قال:
هذا ال ي�صلح قربان ًا لأنّه �أعور ،فاتركوه
مي�ضي يف �سبيله.
وح�ين ع��اد امللك �أم��ر احل��را���س ب�إح�ضار
الوزير امل�سجون ثم �س�أله :
كيف وجدت ال�سجن؟
وجدته خرياً.
كيف ؟
لوال �أنني �سجني خلرجت معك يف ال�صيد،
فجعلني قطاع الطرق قربانا لآلهتهم.
�ضحكت ثم قالت:
الطالق خري.
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مونديال 2018

جماهري غفرية من النا�س ت�سمرت �أمام
ال�شا�شات ال�ضخمة التي و�ضعتها �شركات
مي�سورة يف �ساحات املدينة ،تنتظر �صفارة
ال��ب��داي��ة ،ه��ذا ه��و فريقهم ال��راب��ع ال��ذي
ُينتظر منه �إحراز ن�صر على اخل�صم ،بد�أت
امل��ب��اراة وع�لا ال�صفري ،والنا�س متعط�شة
لإح����راز ه��دف ي��ب��لُّ ُغ�� ّل��ت��ه��ا ،ت��راج��ع �أداء
الفريق ال�صديق ،خفتت �أ�صوات امل�شجعني
يف ال�ساحات ،جفت الأل�سنة يف احللوق،
ال�لاع��ب��ون منهكون ،خ��ائ��ف��ون ،مرتبكون،
انتهت امل��ب��اراة ،اندحر الفريق ال�صديق،
جترع الالعبون واجلمهور ك�ؤو�س الهزمية،
قلت يف نف�سي هل بو�سع الالعبني �أن يحملوا
�إخ��ف��اق��ات م�شجعيهم على ظهورهم وهم
يرك�ضون يف امللعب مفت�شني عن فوز وهدف
وانت�صار ؟
-5-

مقاي�ضة

انقطع �أمله بعدما ظنَّ �أن الدنيا حبته
بكلّ كنوزها ،وزحفت به ال�سنون �إىل �سن
متقدمة ،ومع ذلك كان يعي�ش كطفل متحلل
من كلّ قيد ،ال يعب�أ مبا كان يعب�أ به �أترابه،
فهو ال ٍه يقبل على ال�شهوات كمن �شفّه �سغب،
وين�شد اللذة كما ين�شد الظم�آن �شربة ماء،
لغد ،كلّ ما يعنيه اللحظات
مل يح�سب ح�ساب ًا ٍ
التي هو فيها� ،سالت به �أقدامه �إىل مقا�صف
اللهو ،اعرت�ضته امر�أة �شابه ،طالبته ب�شيء
من املال ،قالت له � :إنها جائعة ،نظر �إليها
م��ل��ي�� ًا ،ف�لاح��ظ م��ن خ�ل�ال الأ���س��م��ال التي
تلب�سها ،ج�سد ًا فيه بقية جمال ،فراودته
ال�شهوة �إىل مقاي�ضتها ،ولكنه وجد لها عينني
منك�سرتني ،يكاد الفقر ي�أكلهما ،فد�س يده
يف جيبه ثم ناولها مبلغ ًا ب�سيط ًا من املال
وان�صرف.
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ا�شتياق

حني عاد �إىل بيته بعد �أن غادره مكرها
قبل �سنوات عدة ،ا�ستقبلته اجل��دران وهي
جملله بال�سخام ،ف�س�أل ال�شخ�ص الذي انتهك
حرمة منزله و�سكنه عنوة مدة من الزمن،
ما الذي �أحال اجلدران �إىل هذه احلال ؟ رد
عليه متهكم ًا حلزنها على فراقك ،ومن ثم
ا�شتياقها لك ،وعليك �أن ت�شكر ربك على ما
�أ�صابها ،فهنالك جدران مل تطق فراق �أهليها
فهوت .
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مالئ الدنيا و�شاغل النا�س (المتنبي)

•ي�سرى ح�سن
�أب��و الطيب املتنبي ،هو �أحمد بن احل�سني بن عبد
ال�صمد اجلعفي �أب��و الطيب الكندي الكويف ،ولد عام
وهذه مقتطفات من �شعره حيث يعاتب فيه �سيف الدولة
(354-303هـ) (965-915م) ،ن�سبه يرجع �إىل ويفخر بنف�سه و�شعره:
قبيلة كندة يف الكوفة النتمائه لها ،كان ي�سقي املاء
لأهل قبيلته ،يف الع�صر العبا�سي ،الحظ �أبوه عالمات
�أنا الذي نظر الأعمى �إىل �أدبي
النباهة والذكاء ف�أحلقه ب�إحدى مدار�س الكوفة ،ثم
و�أ�سمعت كلماتي من به �صمم
رحل �إىل بادية ال�سماوة لينهل من ينابيع اللغة العربية
�أنام ملء جفوين عن �شواردها
الف�صيحة ،حيث فتح لها قلبه ف�أعطته �أ�سرارها ،فكان �شاعر
وي�سهر اخللق جراها ويخت�صم
اللغة العربية بحق.
وجاهل مده يف جهله �ضحكي
ويرجع �سبب لقبه باملتنبي �إىل هذا البيت:
حتى �أتته يد فرا�سة وفم
�إذا ر�أيت نيوب الليث بارزة
�أنا يف �أمة تداركها اهلل
فال تظنن �أن الليث يبت�سم
غريب ك�صالح يف ثمود
اخليل والليل والبيداء تعرفني
وال�سيف والرمح والقرطا�س والقلم
عا�ش �أف�ضل �أيام حياته يف بالط �سيف الدولة احلمداين
بح َكم
��ي
ت
���
أ
ي
وك��ان
لقد ك��ان للهجاء ن�صيب م��ن �شعره
ِ
يف حلب ،كان من �أعظم �شعراء العرب و�أكرثهم متكن ًا من يجعلها قواعد عامة ،تخ�ضع ملبد�أ �أو خلق ،وكثري ًا ما يلج�أ
اللغة العربية و�أعلمهم بقواعدها ومفرداتهاُ ،و�صف ب�أنه �إىل التهكم� ،أو ا�ستعمال �ألقاب حتمل يف مو�سيقاها معناها،
نادرة زمانه ،و�أعجوبة ع�صره ،وظل �شعره حتى اليوم م�صدر وت�شيع حولها جو ال�سخرية ،مبجرد اللفظ بها ،قال يهجو
�إلهام ووحي لل�شعراء والأدباء.
طائفة من ال�شعراء الذين كانوا ينفون عليه مكانته:
هو �شاعر حكيم و�أح��د مفاخر الأدب العربي ،وت��دور
معظم ق�صائده حول مدح امللوك ،منذ �صغر �سنه كان يقول
�شويعر
ويف كل يوم حتت �ضبني
ٌ
ٌ
ال�شعر حيث كان عمره ت�سع �سنوات فقط ،وا�شتهر بحدة
�ضعيف يقاويني ،ق�صري يطاول
ذكائه.
ل�ساين بنطقي �صامت عنه عادل
كان �صاحب كربياء و�شجاعة وطموح وحمب للمغامرات،
وقلبي ب�صمتي �ضاحك منه هازل
ويفتخر بنف�سه ويعتز بعروبته ،امتاز ب�صياغة قوية يف
و�أتعب منا ناداك من ال جتيبه
و� ُ
احلكمة وفل�سفة احلياة وو�صف امل��ع��ارك ،ويعد �صاحب
أغيظ من عاداك من ال ت�شاكل
الأم��ث��ال ال�سائرة واحلكم البالغة وامل��ع��اين املبتكرة ،ال
ومن �شعره يف هجاء كافور الإخ�شيدي:
يقوم �شعره على التكلف وال�صنعة ،مما �أ�ضفى عليه لون ًا
من اجلمال والعذوبة ،ترك تراث ًا عظيم ًا من ال�شعر القوي
من �أية الطرق ي�أتي مثلك الكرم
الوا�ضح ،ي�ضم  326ق�صيدة ،متثل عنوان ًا ل�سرية حياته�	 ،أين املحاجم يا كافور واجللم
�صور فيها احلياة يف القرن الرابع الهجري �أو�ضح ت�صوير.
جازا الأوىل ملكت كفاك قدرهم
�شعره
بلغت ق�صائده يف مدح �سيف الدولة احلمداين ثلث
فعرفوا بك �أن الكلب فوقهم
�أو �أكرث ،وقد ا�ستكرب عن مدح كثري من الوالة والقادة حتى
�سادات كل �أنا�س من نفو�سهم
يف حداثته ،ومن ق�صائده يف مدح �سيف الدولة:
و�سادة امل�سلمني الأعبد القزم
من �أ�شهر ق�صائد الهجاء التي نظمها املتنبي بعد فراره من
على قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم
م�صر حيث ا�ستبقاه كافور الإخ�شيدي فيها ق�سراً ،وتعد من
وت�أتي على قدر الكرام املكارم
�أكرث الق�صائد ق�سوة ،وهذا ما جاء فيها:
		
وتعظم يف عني ال�صغري �صغارها
وت�صغر يف عني العظيم العظائم
يا �ساقيي �أخمر يف ك�ؤو�سكما
وقفت وما يف املوت �شك لواقف
�أم يف ك�ؤو�سكما هم وت�سهيد
الردى وهو نائم
جفن
ك�أنك يف
�أ�صخرة �أنا مايل ال حتركني
ّ
ً
هزمية
متر بك الأبطال َكلْمى
هذي املدام وال هذي الأغاريد
ّ
اح ،وثغرك با�سم
و�ض
ووجهك
�إذا �أردت كميت اللون �صافية
ُ
جتاوزت مقدار ال�شجاعة والنهى
وجدتها وجيب النف�س مفقود
	�إىل قول قوم �أنت بالغيب عامل
ماذا لقيت من الدنيا و�أعجبه
�شاك منه حم�سود
�أين مبا �أنا ٍ
�أج��اد يف و�صف امل��ارك واحل��روب ال��ب��ارزة التي دارت يف
�صار اخل�صي �إمام الآبقني بها
ع�صره ،كما �أنه و�صف الطبيعة و�أخ�لاق النا�س ونوازعهم
فاحلر م�ستعبد والعبد معبود
النف�سية ،كما �صور نف�سه وطموحه وقال ي�صف ِ�شعب ب َّوان،
وك��ذل��ك هجا املتنبي �ضبة ب��ن يزيد الأ���س��دي العيني
وهو متنزه بالقرب من �شرياز:
بق�صيدة:
ما �أن�صف القوم �ض ّبه
مغاين ال�شعب طيب ًا يف املعاين
و�أمه الطزط ّبه
مبنزلة الربيع من الزمان
و�إنمّ ا قلت ما قلـ
العربي فيها
ولكن الفتى
ـت َرحمة ال حم ّبه
َّ
غريب الوجه واليد والل�سان
وما ي�شق على الكلـ
جنة لو �سار فيها
ـب �أن يكون ابن كلبه
مالعب ٍ
�سليمان ل�سار برتجمان
وكان العيد له ح�صة يف �شعره ،حيث قال ق�صيدته ال�شهرية
ط َبت فر�ساننا واخليل حتى
�أثناء ترحاله وتنقله بني البلدان والتي كان مطلعها:
خ�شيت و�إن كرمن من احلِران
�إذا غنى احلمام الورق فيها
عيد ب�أية حال عدت يا عيد
�أجابته �أغاين القيان
مبا م�ضى �أم لأمر فيك جتديد

�أما الأحبة فالبيداء دونهم
فليت دونك بيدا دونها بيد
ا�شتهر املتنبي باحلكمة و�سرد �شعره على �شكل الأمثال
لأنه يت�صل بالنف�س الإن�سانية ،ويردد نوازعها و�آالمها من
حكمه ونظراته يف احلياة:
َ
غامرت يف �شرف مروم
�إذا
فال تقنع مبا دون النجوم
فطعم املوت يف �أمر حقري
كطعم املوت يف �أمر عظيم
اجلبناء �أن العجز ٌ
يرى ُ
عقل
وتلك خديعة الطبع اللئيم
وقال يف احلكمة ما يلي:
خذ ما تراه ودع �شيئ ًا �سمعت به
يف طلعة البدر ما يغنيك عن زحل
والهجر �أقتل يل مما �أراقبه
�أنا الغريق فما خويف من البلل
ومن �أ�شعاره اخلالدة:
رت العبيد �إال والع�صا معه
ال ت�ش ِ
أجنا�س َمناكيد
ل
العبيد
إن
�
ٌ
ما كنتُ �أح�سبني �أحيا �إىل زمن
ي�سيء بي فيه عبد وهو حممود
كان �شعر املتنبي �صورة �صادقة لع�صره وحياته ،من ثورات
وا�ضطرابات ،وي��دل على مذاهب و�آراء ،وذك��ر يف �شعره
طموحه وعلمه وعقله و�شجاعته و�سخطه ور�ضاه وحر�صه
على امل��ال ،ومتيز خياله بالقوة اخل�صوبة فكانت �ألفاظه
جذلة ر�صينة تالئم املعاين.
ً
�س ّماه الفر�س بـ متنبي الفر�س ،و�أي�ضا �س ّمى الهنود طاغور
بـ متنبي الهند ،وهذا �إن دلّ على �شيء ف�إنمّ ا يدل على منزلة
املتنبي العظيمة ،حتى �إن كبار ال�شعراء املعا�صرين قاطبة
يعدونه على ر�أ�س ال�شعر العربي بال منازع.
مات املتنبي �أواخر رم�ضان �سنة 354هـ 965/م ،يف بغداد
عند عودته من �شرياز ل�شعر هجا به �ضبة بن يزيد العيني،
وبذلك انطف�أت �شمعة من الكربياء والعظمة قلما وجدت
يف �شاعر ُعرف يف تاريخ الأدب العربي� ،شاعر قتله �شعره،
وظ��ل �إىل �آخ��ر رم��ق يدافع عن مبد�أ التملك ون�شد العلو
وال�س�ؤود.

نافذة على العالم

• عباده تقال
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معر�ض فن الليغو في �سانت بيتربورغ
مج�سّ مات حيّة �أعادت طفولة رجل القانون

بعد �أ�شهر عدة من العر�ض يف �صاالت العا�صمة الرو�سية،
مو�سكو ،و �أك�ثر من مئتي �أل��ف زائ��ر من ال�صغار و الكبار ،انتقل
معر�ض فن الليغو ،ملبدعه الأمريكي نيثن �سووايا� ،إىل �سانت-
بيرتبورغ ،ليتاح ل�سكان املدينة تذوق متعة� ،سبقهم الكت�شاف
نكهتها امل�لاي�ين م��ن �سكان ال��ع��امل ،م��ن �أم�يرك��ا ،فرن�سا� ،أملانيا،
الربازيل� ،سوي�سرا و ال�صني.
املتحف الذي ا�ست�ضافته �أف�ضل �صاالت العر�ض يف العامل ،يف
نيويورك ،هوليوود وباري�سّ ،
ف�ضل القائمون عليه يف بيرتبورغ،
�أن يحت�ضنه �أح��د �أك�بر مراكز الت�سوق يف املدينة ،و �أكرثها
حداثة »،غالريي» ،و هو ما �أت��اح انت�شار خرب املعر�ض ب�صورة
�سريعة يف ف�ضاء املدينة ،ليكون اجلمهور مع جتربة متابعة فن
جديد ومعا�صر ،حجز بر�شاقته ومتعته و عمق دالالته ،مكان ًا
بني الفنون التي ت�ستحق االكت�شاف و االحرتام.
يف قلب املعر�ض:
جم�سمات نيثن �سووايا ،ت�ستوعب كل �شيء ،من جنوم ال�سينما
و الغناء� ،إىل �أبطال �أف�لام الكرتون ،و من �صراعات الإن�سان،
�صعوده وانحداره ،وعالقته مع الآخر� ،إىل تلك الكائنات التي
ت�شاركنا� ،أو �شاركتنا الكوكب يوم ًا ،كذلك الدينا�صور الذي ت�شعر
و �أن��ت تت�أمله� ،أن��ك واق��ف يف متحف �سانت -بيرتبورغ ال�شهري،
امل�سمى متحف علم احليوان.
جم�سمات قادرة على حملك �إىل �أروقة �أحد املتاحف� ،أو منحك
فر�صة الت�أمل يف معبد ما ،و �أخ��رى تدعوك للحب ،واحت�ضان
احلياة ،ومع كل تع ّمق يف ق��راءة تلك املج�سمات ،ت�صلك كمية
ال�سعادة التي امتلكها �سووايا ،و هو ي�ؤلف عمارتها ،وبعالقته
اخلا�صة مع كل تف�صيل من تفا�صيلها ،وقطعة من قطعها ،حتى لو
جتاوز عدد تلك القطع مئة �ألف قطعة ،كما يف �أحد التماثيل.
و يبدو جلي ًا �صدق كالم الفنان يف �إحدى لقاءاته عندما �سئل
عن دور الليغو يف حياته »،ميكن لليغو �أن ي�سافر بك ،و ي�أخذك
�إىل �أي مكان ،من خالله عربت عن نف�سي ،و تغريت حياتي ،وال
ميكنني تخيلها دونه».
و رمب��ا من �أج��ل ذل��ك تركت ف�سحة كبرية للأطفال للعب و
التجريب داخل املعر�ض ،علّ �أحدهم �أو بع�ضهم ،ي�سري على خطا
نيثن �سووايا� ،أو يجد م�ساره و ر�ؤيته اخلا�صة يف عامل الليغو.
بداية احلكاية:
تغريك جتربة نيثن �سووايا ،املولود يف نيويورك عام ،1973
لتبحث يف �سريته ال�شخ�صية ،مذ كان طف ًال مولع ًا بالر�سم و كتابة
الق�ص�ص� ،إىل �أن و�صله الليغو الأول ،و هو يف اخلام�سة من عمره،
هدية يف احتفاالت �أعياد امليالد ،لي�شكل احللقة الأوىل من
حكاية �ستمتد و تت�شعب كثرياً.
عندما بلغ ال�صبي العا�شرة ،عبرّ عن رغبته يف اقتناء حيوان
�أليف ،لكن والديه رف�ضا طلبه ،فلم يكن �أمامه �إال اللجوء �إىل
�صديقه الليغو ،لي�صنع جم�سم ًا لكلب �ضخم جداً.
يف تلك املرحلة �أدرك ابن العا�شرة �أن الليغو هو قدره ،و �أن
ب�إمكان قطعه ال�صغرية �أن حتقق له كل �أمنياته الكبرية.

بعد �سنوات ق�ضاها �سووايا يف
درا�سة القانون ،والعمل حمامي ًا
يف �إح��دى ال�شركات ،مل ي�ستطع
جت��اه��ل ���ص��وت حلم طفولته ،و
هو يعلو يف داخله ،فاتخذ قرار ًا
ب�ترك ك��ل ذل���ك ،و التحول �إىل
فنان ليغو.
“ البع�ض ع��دّ ق���راري برتك
ال��ع��م��ل ح��م��اق��ة ،و ق��ال��وا �إن��ن��ي
ارتكبت خط�أ كبرياً� ،س�أندم عليه
يف امل�ستقبل ،لكني جتاهلت كل
ذل��ك ،و مل �أ�ستمع �إال ل��ن��داء يف
داخلي ،دافع خللق �أ�شياء �سحرية
من تلك القطع ال�صغرية”.
يقول الفنان ،الذي بد�أ يتلقى
ات�����ص��االت م��ن ال��ن��ا���س ،ب��ع��د �أن
�شاهدوا �أعماله على موقعه ،و طلبات كي ي�صنع لهم جم�سمات
معينة.
لكن �سووايا ،الذي امتلك مع الوقت ،ا�ستديو يف مانهاتن ،و �آخر
يف لو�س �آجنل�س ،بقي حمافظ ًا على عالقته اخلا�صة مبج�سماته،
منجذب ًا نحو ما يوقظ الطفل يف داخله ،مدرك ًا �أن جم�سماته هي
نب�ض روحه ،و انعكا�س عالقته مع النا�س و الأ�شياء املحيطة به،
جم�سم �سحره ،عوائقه و حتدياته.
و �أن لكل ّ
ر�ؤى و تطلعات:
ي�سافر نيثن �سووايا كثرياً ،مع معار�ضه �أو دونها ،متعرف ًا �إىل
�أنا�س ج��دد ،و ثقافات متعددة ،و معيد ًا �صياغة العامل بقطع
الليغو ،التي ا�ستخدم منها حتى الآن �أك�ثر من خم�سة ماليني
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قطعة.
« �أي��ن��م��ا ت��وج��ه��ت� ،أح��م��ل
معي كرا�سة ر�سم  ،كي �أثبت
الأف���ك���ار ال��ت��ي تخطر على
ب���ايل .و عندما ت��ك��ون لدي
فكرة قوية� ،أت�صور ال�شكل
للمج�سم ،حتى قبل
النهائي
ّ
�أن �أ�ضع القطعة الأوىل”.
ي��ق��ول ال��ف��ن��ان يف �إح���دى
م���ق���اب�ل�ات���ه ال�����ص��ح��ف��ي��ة،
م���ؤك��د ًا ا�ستمراره يف عمله،
باحلما�س نف�سه ،مقتنع ًا �أنه
كان م�صيب ًا يف ق��راره عندما
ترك املحاماة ،و اختار طريق
الليغو،
« �أرى �أن اليوم اال�سو�أ يف حياة الفنان ،يبقى �أف�ضل من �أح�سن
يوم يف حياة املحامي”.
و مع هذه اال�ستمرارية ،ال تتوقف جتربة الرجل عند �إبداع
جم�سمات الليغو ،بل متتد لت�شمل ت�أليف الكتب يف ذلك امل�ضمار ،و
نذكر هنا م�ؤلفيه :حياة يف الليغو  A life in legoو The art
of the brick
ي�ؤكد �سووايا يف كل منا�سبة تتاح له لإطالق �أفكاره ،و احلديث
عن جتربته �أن االمتياز الأهم يف �أعماله هو ال�سعادة التي يخلقها
لدى النا�س ،و �أن الفن ي�صنع ب�شر ًا �أف�ضل « ،الفن �ضروري لنفهم
العامل ،و جنعل النا�س �سعداء .الفن لي�س اختياري ًا».
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الفانتازيا ورحلة في ال�شيلم

غ�سان غنيم
•دّ .
ي�صمهُ العجوز ب�أنه جمرم ،فيجيبه :جمرم ..نعم
لي�س �أدب الفانتازيا منط ًا جديد ًا كل اجلدة ،بل
ثم ُ
علي ب�أنني جم��رم ..هل مبقدورك
�إننا قد جندُ جذور ًا له يف احلكايات ال�شعبية� ،أو يف جمرم ،و�أن��ت حكمت ّ
الأ�ساطري واخلرافات ،وحكايات الأطفال ،ورمبا �أن َ
��ت �أن تقول يل «م�ستفهم ًا» مل��اذا والدت��ي؟ طاملا �أنني
حت�� ّول��تْ مثل ه��ذه الن�صو�ص �إىل كتابات تزخر جمرم..؟ هل لديك ت�سويغ لذلك؟ ()2
بالرموز املوحية ،وباحلكمة الإن�سانية املختزنة
�أ ّما امل�سار الثاين فيقدمه العا�شق ووردة ال�ضوء ،اللذان
عرب الأزمان املتعاقبة.
ي�ضجان باحلياة ،وال يريان �إال ال�ضوء واحلب..
ّ
ومل تتوقف مثل هذه الن�صو�ص عن جمل
معانٍ
بك ع�شق ًا وخج ًال وحب ًا.
«العا�شق� :أ ّما �أنا ..فال �أذوب ِ
عميقة حاولتْ تف�سري ما يف الكون والوجود ،والوجود
ٍ
�أنا �أتال�شى بني يدي �ضحكتك التائهة ،ف�أحبك �أكرث..
الإن�ساين من �أحاج ،و�ألغاز ،و�أن ت�ضع ت�سا�ؤالت وت�صورات
وردة ال�ضوء� :أحبك ..العا�شق..
حتمل الكثري من هواج�س الإن�سان ،وقلقه...
�صمتك ن�شوة اخلال�ص»)3( .
و�أنتظر من
ِ
ثمة جتارب �أدبية حققت املزيد من احل�ضور ،كحال
ولكن فعل الع�شق ـ كونه فعل حياة ـ �سرعان ما يهد ُد ُه
جتربة «فران�سوا راب��ل��ي��ه» يف ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر،
و«�سويفت» �صاحب رح�لات جوليفر ،و«لوي�س ك��ارول» الظالم بخفافي�شه ال�سوداء ،التي ترتدي ال�سواد يف
�صاحب «�ألي�س يف بالد العجائب» و«جول فرين» وغريهم ر�ؤو�سها� .إنها من تريد �إيقاف احلياة وفر�ض لونها الأ�سود
ممن ر�أوا يف �أدب الفانتازيا نوع ًا من احلرية والعمق ،بالقوة على احلياة والوجود ..وهنا تعر�ض امل�سرحية
والقدرة على طرح م�شكالت الإن�سان احلائر ال�ضائع من للأزمة ودور الب�سي ال�سواد يف ر�ؤو�سهم يف حماولة �إيقاف
خالله.
احلياة..
مل يكن امل�سرح بعيد ًا عن هذه املوجة
وردة ال�ضوء« :ت�ض ّمه �إىل �صدرها
التي جت ّلت لدى عدد غري قليل من ك ّتـاب
بقوة ،بينما �أرخى يديه جانب ًا»
امل�سرح يف العامل ،من مثل «كالديرون»
ما بك؟
« »1681 1600-يف م�سرحية تتو�سل فيها من الفانتازيا
الفانتازيا ،بعنوان «الدنيا م�سرح كبري» ..عنا�صر وا�ضحة؛ �أهمها؛ العا�شق :هجم الظالم!
ّ
وردة ال�ضوء :من هم.؟!
تفي�ض باخليال والفانتازيا.
�أنّ جميع ال�شخ�صيات
العا�شق :ال �أعرفهم ـ �أ ّول مرة �أراهم ـ
ومنهم «نريفال» و«املركيز دي �ساد» مبا
قدّ ماه من �أدب يعتمد على في�ض الالوعي تتحرك يف ف�ضاء
كائنات �سوداء ترتدي الظالم يف ر�ؤو�سها
بتناق�ضاته وهلو�ساته ورغباته املكبوتة افرتا�ضي ،هو ما قبل ووحدها �أياديهم ،لونها �أحمر!» ()4
�����ص��ل ال��ع��ا���ش��ق مب���ا ق���د يعملون
ي��ف ّ
التي ال يجر�ؤ الإن�سان على �إخراجها ..والدة ال�شخ�صيات
ً
ومنهم ال�سويدي «�أوغ�ست �سرتينربغ» وح�ضورها �إىل الدنيا .ب��احل��ب��ي��ب��ة ،وب���ه �أي�����ض��ا ،ف���ه����ؤالء قد
يف م�سرحيته «الطريق �إىل دم�شق» يف
يغت�صبونها ث���م ي��ب��ي��ع��ون��ه��ا يف ���س��وق
مطلع القرن الع�شرين و«احللم» و«�سوناتا
النخا�سة ،ويف�صلون ر�أ�س العا�شق ليعلق
ال�����ش��ب��ح» وك��ل��ه��ا �أع��م��ال ت��ع��ر���ض م��ا هو
على مدخل ال�سوق.
خمزون الالوعي الب�شري حتري ًا للحقيقة
امل�سرحية فيها من الفانتازيا عنا�صر
الداخلية ،مبا تت�سم به من عامل يفتقد
وا�ضحة؛ �أه ّمها؛ �أنّ جميع ال�شخ�صيات
�إىل الرتابط املنطقي وال يخ�ضع النتظام
تتحرك يف ف�ضاء افرتا�ضي ،هو ما قبل والدة ال�شخ�صيات
يف الزمان �أو يف املكان.
ثم جاء ت ّيار الدادائية وال�سريالية ..لي�أتي بعدهما وح�ضورها �إىل الدنيا .وه��ي حتمل ا�ستماراتها التي
م�سرح العبث والالمعقول مبن م ّثلوه من مثل «�ألفريد حتدّ دت فيها �أعمالها املقبلة �سلف ًا .و�أدوارها القادمة يف
ج��اري ،و�أب��و لينري ،و�أرت���و ،وت�شيخوف يف م�سرحياته احلياة .فالعجوز ،وال�شاعر والقاتل رمز احلكمة ،والقدرة
الق�صرية بخا�صة ،وبريانديللو ،وجيلدرود ،وبيكت»..
على فهم احلياة ،و�شخ�صية «امللهوجة» مع الأوالد ال�سبعة
امل�سرح
ورمبا كان هذا االجتاه قد �أعدى عدد ًا من ك ّتـاب
رمبا ترمز �إىل الأزمة و�سنواتها ال�سبع ،فالأوالد ..منهم
بالفرن�سية
العرب ،من مثل الكاتب اللبناين الذي كتب
ـ الزجني ،املتمرد ،ال�شقراء البدينة ،ال�صيني ،الرو�سي،
«جورج �شحادة» يف م�سرحياته «ال�سيد بوبول» و«�أم�سية
العربي..
الأمثال» و«حكاية فا�سكو».
ورمب��ا يرمز «�سرييان» �إىل ا�سم �سورية كما يلفظ
وم��ن��ه��م «ت��وف��ي��ق احل��ك��ي��م» يف «ي���ا ط��ال��ع ال�شجرة»
��زت الفانتازيا باللغة ال�سريانية الآرامية القدمية ورمبا كان اليتيم
و«حكاية حمدي وبهية» وغريهما .رك ْ
امل�سرحية على فكرة �ضياع الإن�سان ،و�شقائه يف عامل غري رمز ًا لكل الأطفال ّ
املعذبني يف هذه الأزمة.
�إنّ م�سرحية «رحلة يف ال�شيلم» التي نقل الكاتب
مفهوم ومف ّكك ،وعلى عبثية اللغة ،وعدم مو�ضوعيتها يف
احلديث ع ّما يجري داخل هذا الكائن العجيب ،بل على فكرتها عن «ويليام �سارويان» قد ال تبلغ �ش�أ َو «�أوبي ملك ًا»
فقدان التوا�صل الإن�ساين يف هذا العامل.
لـ «جاري» �أو �ش�أ َو «ثديا تر�سيا�س» لـ «�أبو لينري»� ،أو �ش�أ َو
«�سمري
لـ
ال�شيلم»
قد ال تبلغ م�سرحية «رحلة �إىل
م�سرحيات «�أرت��و» �أو «ت�شيخوف» �أو «بيكيت» �إال �أنها
طرحتها
التي
ؤى
�
��ر
املطرود» هذا ال�سمت من الأفكار وال
حماولة من كاتبها �أنْ يدخل �إىل م�ساحة �صعبة يج ّرب
ً
ً
الفانتازيا م�سرحا و�أدب���ا� ،إال �أنها تتو�سل الفانتازيا من خاللها طرح ق�ضايا مل يعتد امل�سرح طرحها يف �ش ِّقها
للو�صول �إىل ما تريد �أن تقوله.
امليتافيزيقي .ولكنه مل ي�ستطع الفكاك من �سيطرة
ثمة م�ساران يف امل�سرحية؛ الأول يحاول طرح وجهة
نظر يف تف�سري احلياة وما يجري بها ..والثاين يحاول الأزم��ة وتداعياتها على تفكريه ..مما �أجل���أه لإدخ��ال
�أن ي�شري �إىل ما يجري يف الواقع امل�أزوم ب�سبب الأزمة يف هذه املو�ضوعة يف الن�ص� ..صحيح �أن��ه مل ي�ستغرق يف
ما�ض ،غاب ع��امل ال�لاوع��ي والالمعقول ،ومل ير ّكز على �ضع�ضعة
الوطن ،فقد عاد بع�ض �أبناء الوطن �إىل زمن ٍ
ح�س امل�أ�ساة يف اللغة وت�ضع�ضع التوا�صل الإن�ساين� ،إال �أن��ه ج�� ّرب �أنْ
وغابت رياحه ،وال ميكن �أن يعود ،ويكمنُ ُّ
�أنّ ه�ؤالء يريدون �إدارة عجلة الزمن �إىل الوراء ..ورمبا يحرق �أ�صابعه يف موقد م�سرح الفانتازيا ،هذا امل�سرح
كان بع�ضهم مقتنع ًا ب�إمكانية ذلك ،مما يجعلهم م�صدر باندفاعاته ،من خالل ت�ص ّور عامل ما قبل احلياة للحديث
رعب حقيقي لكل ّ
ع�شاق احلياة ،ممثلني يف امل�سرحية؛ عن احلياة وعن الواقع و�أزماته.
«فاملطرود»
أول
ل
ا
امل�سار
يف
ا
م
�
أ
ال�ضوء،
بالعا�شق ،ووردة
ّ
ً
ّ
هل جن��ح..؟ هل ق��دّ م للم�سرح فنا مل يعرفه امل�سرح
هل
أ�سخيلو�س؛
�
منذ
أل
�
�س
ي
زال
ما
الذي
يطرح ال�س�ؤال
ُ
العربي كثري ًا؟
ما يجري يف احلياة ،للأفراد واجلماعات مقدّ ر �سلف ً
؟
ا
�إنّ ما يك�شف هذا هو العر�ض ..والتج�سيد
ف�إذا كان كذلك فما مدى م�س�ؤوليتنا عن �أفعالنا..؟ ملاذا
و�إننا بانتظار التج�سيد فوق الركح ..لنحكم..
ن��دانُ �إذن؟؟ �إنها م�س�ألة ال ميكن �أن جند لها ح ًال ،وقد
احتلت هذه الق�ضية مكان ًا ب��ارز ًا يف اجلدل الديني على
م ّر الع�صور.
 - 1امل�سرحية� :ص ،47 – 46 – 45
َ
القاتل..
يف م�سرحية «رحلة يف ال�شيلم» ي�س�أل العجوز،
 - 2امل�سرحية� :ص .47
مل��اذا قتلت «�سرييان»؟ ..يجيب «ب�إ�صرار»� :صدّ قني ال
 - 3امل�سرحية� :ص.50
�أع��رف ..مل��اذا �أقتله ،ال حت ّملني ذنب ًا مل �أقرت ْفه ،لي�س
ذنبي)1( .
 - 4امل�سرحية� :ص .53 – 52

زوايا

“الطفولة”� ..صا ِنعة الم�ستقبل
“الكتاب”� ..صا ِنع الطفولة!
• وجيه ح�سن
بهذا الع�صر الذي “نحرث” فيه � َ
نوجه عنايتنا
أر�ضنا منْ جديد ،نحن ِ
مب�س ِ
ي�س احلاجة �إىل �أنْ ّ
الفائقة �إىل “�أدب الأطفال” ،وجنعل منها مادة تتجدّ د فيها الأهداف والأغرا�ض واملبادىء ،تلك
التي يتك ّون منها جمتمعنا العربي من مائه ملائه! ينبغي �أنْ نق ّر و�أنْ نعرتف�“ ،أنّ االهتمام بطفلنا
هاج َ�س ًا ثوري ًا” ،فمن خالل ف ْهم بُنى الأفراد ،ميكن ال�سعي بجدّ
العربي مل ي�ش ّكل  -حتى اللحظة – ِ
ومثابرة ،لإعادة تكوينهم وبنائهم “تعدي ًال وت ْرميم ًا� ،أو تغيري ًا وتبدي ًال” ،مبا يتواءم وطموحاتنا
للقابل من الأيام وال�سنني� ..إنّ الفرد ،يف هذا الوطن ،ال ميكن �أنْ ينتج ذاته ،وال �أنْ ينتج وع َيه
بذاته� ،إنه يتلقّى ّ
كل ذلك منْ بيته �أو ًال ،ومنْ مدر�سته ثاني ًا ،ومن جمتمعه تالي ًا ..ولكي يكون الكالم
مو�ضوعي ًا جم ّرد ًا ،ولي�س غائم ًا� ،أو ُم ِ�ض ّب ًا ،ف�إنّ املواطن العربي ،يف جمتمعاتنا العربية ،لي�س م�س�ؤو ًال
م�س�ؤولية مبا�شرة عنْ ق�صوره وتقاع�سه وك�سله ،بالن�سبة �إىل ذلك النموذج الغربي املتط ّور اليوم ،فهل
املجتمع ال َآخ ُر
�أ ْوال ُه املجتمع من العناية والرتبية وال ّرعاية واالنتباه  -حني كان طف ًال  -ما ُيو ِليه
ُ
املتط ّو ُر ،للطفل والطفولة ب�آنٍ مع ًا؟! ال�س�ؤال الأبرز ُمفادُه� :أال مي ّثل الطفل الوالدة اجلديدة ،ومي ّثل  -يف
الوقت عينه  -التجدّ د الدائم للفعل واحللم والنّقاء وامل�ستقبل� ،شريطة �أنْ ننظر �إليه بعني ال�شاعر
وجه �أو الناقد؟ و�س� ٌ
ؤال يتلوه �س�ؤال� :ألي�ست “الطفولة هي
املُ ْرهَ ف ،ال بعني املُ�صلح �أو الفيل�سوف �أو املُ ّ
تالطمة ،قبل �أنْ تك ّبله
احلرية ب�أ�س َمى معانيها ومراميها”؟ �ألي�س الطفل هو احل ّر احلقيقي بهذه احلياة املُ ِ
التقاليدُ وال ُ
ال�صدد،
أعراف والنظريات وال ّتوبيخات بقيودها
ِ
الباهظة ال ّثقال؟ ال يفوتنا القول بهذا ّ
ال�شغل ّ
�إنّ احلرية كانت ّ
جت�سد النّموذج
ال�شاغل لل�شاعر اللبناين “خليل مطران” ،وهذه ب�ضعة �أبيات ّ
وي�ستوي ُعودُه� :أختُ
احل ّر للإن�سان ،منْ خالل طفل ،ميار�س احلرية يف طفولته ،قبل �أنْ يكرب وينموْ ،
الطفل ،الأكرب منه ،تدعو ُه لزيارة َجدّ تهما ،حني دخل الغرفة لريتديَ ثيابه ،ر�أى الع�صفو َر ا َ
ي�س
ِ
حل ِب َ
يف ذاك القف�ص الأنيق� ،أدرك ب�إح�سا�سه الطفو ّ
يل املُرهَ ف� ،أ ّنه ُمق ّيدٌ و�سجني ،وال ي�ستطيع مثله� ،أنْ
وقتئذ ميدّ ال�صغ ُري يده الطر ّية املباركة �إىل القف�صِ ،ليطلق �سراح
يذهب لزيارة جدّ ته “الع�صفورة”،
ٍ
العطاء للم ّرة الأوىل :عطاء احلرية ب�أ�س َمى
ميار�س
بفرح غا ِمر ،وطفولة بي�ضاء� ..إنه
َ
ُ
الطائر َّ
ال�سجنيٍ ،
جت ّلياتها وم�ضامينها ومعانيها! يف احلكاية اجلميلة ال ِآ�س َرة ،يقول ال�شاعر “مطران”:
ُب َن ّي ،فال ِب ْ�س ثوب ََك الأ ْف َخ َرا”
“ه ّيا َن ُز ْر جدّ َت َك الآنَ يا
طائر قدْ �أ ْود َُعو ُه ق َف َ�ص ًا ُمق ِف َرا”
“وكانَ يف � ْإحدَ ى ال ُك َوى ٌ
َو َ
قالْ � :أح َ�سن َْت َ
فخيرْ ًا َت َرى”
الباب لهُ ُم ْ�سرِعَ ًا
تح
َ
“ َف َف َ
“�أ َر َ
َتز ْو ُرها ،فا ْذهَ ْبَ ،و ُعدْ َغدَ ا”..
اك ُم ْ�ش َتاق ًا �إىل َجدَّ ٍة
وعليه ،ومنْ خالل ما َو َر َد من �سطور ،ف�إنَّ الكاتب احلقيقي ،ال يقت�صر عمله على ت�سلية الأطفال،
ْ
ودغدغة م�شاعرهم ،وترطيب عواطفهم ،و�إنمّ��ا ي�سعى من خالل الت�سلية – �إنْ ُو ِج��دت – �إىل �إغناء
إغناء اّ ً
ال�سياق:
مدا ِركهم � ً
دال ونافع ًا ،واالرتقاء بهم ذهني ًا ولغوي ًا وجمالي ًا و�شعوري ًا! ال�س�ؤال الأبرز بهذا ِّ
فاعلة،
ن�شطةِ ،
كيف لنا �أنْ جنعل �أطفال اليوم – الذين هم رجال امل�ستقبل و�صان ُعوه ومبدعوه – عنا�ص َر ِ
�إيجاب ّية ،بحركة التنمية واال ْرتقاء وال ِبناء؟ الأ�سئلة امله ّمة بهذا املنظور ،هي :هل يقوم جمتمعنا العربي
أخ�ص :هل يقوم مب�س�ؤولياته يف “�إنتاج ثقافة مثمرة جا ّدة
مب�س�ؤولياته كاملة جتاه �أطفاله؟
ٍ
بوجه � ّ
للأطفال”؟ كيف يواجه هذه املُه ّمة ذات ّ
بتخطيط؟ بربامج؟ بدرا�سات؟ بندوات؟ مب�ؤمترات؟
ال�ش�أن؟
ٍ
ب�أبحاث؟ وحول هذا ،يقول ال�شاعر ال�سوري املرحوم “�سليمان العي�سى” ،مبقدمة كتابه“ :م�سرحيات
أطفال ،بحزنٍ كظيم ،قائ ًال�( :أطفالنا محَ ُرو ُمون ،يعي�شون
غنائية للأطفال” ،وهو يتحدّ ث عنْ حرمان ال ِ
ليداع ُبوا طف ًال
يرتجلوا يوم ًا عنْ خيولهم اخل�شب ّية،
كالنّبات البرَ ِّ ي ،على
ِ
ِ
اجلفاف والعط�ش ،و�شعرا�ؤنا مل َّ
ب�أن�شودة ،وي�ضعوا على َث ْغ ِر ِه �أغنية؛ و�أدبنا العربي ،يكاد يكون فا ِرغ ًا ف َراغ ًا محُ ِزن ًا منْ “�أدب الأطفال”،
لل�صغار ،و� ُ
وال �س ّيما “�شعر الأطفال”؛ منْ هذه القناعة ،بد� ُأت ّ
أنقل همومي �إليهم)! ويف
بالذات � ُ
أكتب ّ
هذا يقول:
ُ
جل َر ُاح الدّ ا ِم َية”..
“ل ْو
يعي�ش ال َك ْونُ ِطف ًال َ�ساعَ ًة َب ِرئتْ ِمنهُ ا ِ
َ
نوافذ على احلياة ،ليواك ُبوها ،ويتع ّرفوا �إليها،
�إذ ًا نحن ُمطالبون� ،أنْ نفتح لأبنائنا “فلذات الأكباد”
وي�ستوع ُبوا ّ
كل ما هو �إن�سا ّ
ال�صغار  -ولنا نحن الكبار
ين فيها ،و”نحن �ضدّ الغزو الثقايف الأجنبي” لأبنائنا ّ
 وهو يبدو جل ّي ًا يف جمالت الأطفال ،وم�سل�سالتهم ،وكتبهم ،وق�ص�صهم ،و�ألعابهم� ،إذ تتد ّفق �إىل �أيديهممطبوعات م�شبوهة ،ومنْ ورائها بق ّية ال�سل�سلة الآثمة ،منْ حلقات الغزو والتغريب واال�س ِتالب ،تلك التي
تت�سلل �إىل عقل الطفل العربي ،و�إىل �شعوره ال ِبكْر ،لتد ّمره قبل مرحلة النّ�ضج والتك ّون ،ولت�سدّ الطريق
ال�صحي واملَدْ رو�س والغني “جملة �أ�سامة” متثي ًال ..عليه ،ينبغي �أنْ نعلم �أنّ “كتاب
على الإنتاج املحلي
ّ
أهم الكتب” ،لأ ّنه يزرع يف النا�شئة “عادة القراءة” ،وين ّميها فيهم ،لت�صبح بحياتهم عاد ًة
الطفل اجل ّيد � ّ
يجتذب الطفل �إليه ،ف ُيق ِبل على قراءته طا ِئع ًا
ُم ْ�س َت َح َّبة ،لها طابَع الدّ ميو َمة! والكتاب اجليد – الذي
ُ
مخُ ْ تار ًا – له دو ُره البارز يف بناء �شخ�صيته ،واكت�سابه الكثري منْ �ألوان العلم واملعرفة ،وعنا�صر ال ْإ�ش َراق
والإبداع  ..و�إنّ “حتبيب الكتاب” �إىل نف�س الطفل ،هو �أ ّول طريق لتمكينه من القراءة“ ،ومتى ظفر
ال�سحري ،الذي يرى فيه �صاح ُبه ّ
كل ما يريد �أنْ يراه” ،على حدّ قول الكاتب
بهذه الغاية ،ظفر باملنظار ِّ
امل�صري“ :كامل كيالين” ،ال ّرائد العربي لأدب الأطفال ..زبدة القول� :إنّ “الق�صة ،هي اجلن�س الأدبي
املُ ّ
ف�ضل للأطفال” ،الق�صة التي ال ُيغ ِفل فيها الكاتب دور اخليال“ ،فاخليال هو روح الفنون والعلوم
والآداب ،ومحُ ّرك االبتكار” ،على حدّ قول �أحدهم  ..ونحن �إذا �أجربنا الطفل على التقليل منْ خياالته،
والتزام حدود الواقع امللمو�س ،قتلنا فيه ّ
كل بهجته للحياة  ..و”اخليال” هو الذي يجعل العامل يبدو
جديد ًا جمي ًال لنا ّ
كل يوم ،وهو الذي يبعث احلياة يف ال ِعظام “وهي َر ِميم” لأيّ مو�ضوع كان ،فيتغنّى ِب ِ�س ِّر
ا َ
خل ِليقة ..بهذا الإطار يقول الأديب ال�سوري الناقد د�“ .سمر روحي الفي�صل” يف كتابه الق ّيم “ق�ص�ص
أدبي ما ِتع ،يح ّبه الطفل ،وي�ألفه ،قبل دخوله املدر�سة ،ويحاول
الأطفال يف �سورية”“ :الق�صة لونٌ � ّ
�ضمني،
ب�شكل
د ْوم ًا اال�ستزادة منه� ..إ ّننا نحتاج �إىل القا�ص الذي ير ّبي الطفل عنْ طريق الق�صة ،فيع ّلمه
ٍ
ّ
ري مبا�شر ،كيفية ملء �أوقات الفراغ ..باخت�صار ف�إنّ الق�صة الفن ّية ،هي وحدها القادرة على �إقناع
غ ِ
الطفل ،وبالتايل على فائدته”..
“خيرْ َ ة الأ�صحاب” �أعني
ختام ًا� ،أ�سوق الأبيات التالية لل�شاعر امل�صري “حممد ال�سنهوتي” ،حول ِ
“الكتب” ،وحول متعة القراءة وفائدتها ،يقول:
“�أنا ف ًتى ُذو �أد َِب �أقر�أُ َخيرْ َ ال ُك ُت ِب”
تاب”
اب َف َ�ص ِ
اح ِبي ال ِك ُ
“�إنْ غاب َِت ال ْأ�ص َح ُ
“�أ�س�أ ُلهُ ُيجي ُب ِني عَ نْ ُك ِّل ما ُي ِر ْي ُب ِني”
لط ً
يفة ِلل َغايَة”
�ص ليِ ِحكايَة ِ
“ َك ْم َق َّ
َ
ُ
ْ
“يَر ِوي ليِ الأ�ش َعا َرا َوالأد ََب امل ْختا َرا”
ال�صدُ ور”..
ال�س ُطور ي َْ�س ِري �إىل ُّ
“فال ِع ُلم يف ُّ

نافذة حول العالم

• �سامر �أنور ال�شمايل
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حوارات مع الأدباء..
محاوالت لك�شف خفايا الكتابة الروائية

مل تعد احل��وارات موا َّد عابر ًة يف ال�صحف
اليومية بعدما �أخ��ذ امل��ح��اورون يجمعونها
يف كتب ،ال�سيما �إذا كان من يجرون معهم
احل������وارات م���ن الأدب������اء ال���ذي���ن مت��ي��زوا
بكتاباتهم� ،أو ممن يعدون من امل�شاهري.
و�أهمية هذه الكتب ت�أتي من �أنها تطرح
�أ�سئلة مبا�شرة على امل�ؤلفني ،وهذا ما يجعلهم
ي�صرحون مبا قد ال يظهر يف �أعمالهم الإبداعية،
�أو حتى يكتبونه يف مقاالتهم التي يتحدثون فيها
عن جتاربهم الأدبية .وبذلك ت�صبح الأجوبة
�شهادات حية على جتربة الأديب ،ف�ضال عن �أنها
تلقي ال�ضوء عن قرب على جتربته ال�شخ�صية،
ورمبا تك�شف بع�ض الأ�سرار التي �أخفاها ل�سنوات
طويلة عن قرائه.
***
ترجم (�سعيد بو كرامي) يف كتابه (ع��وامل
روائية) جمموعة ح��وارات مع روائيني حققوا
�شهرة جيدة ،ولكنهم غري معروفني كلهم يف العامل
العربي -رغم ترجمة كتبهم �إىل معظم اللغات-
لهذا قد نلتقي معهم للمرة الأوىل وهم يتحدثون
عن عاملهم الإبداعي ،وحياتهم اخلا�صة �أي�ضا.
يقول (بوكرامي) �إنَّ خ�صو�صية تلك احلوارات
�أت����ت م���ن ك��ون��ه��ا �أج���ري���ت( :يف خ��ري��ف عمر
ه���ؤالء الكتاب .من هنا ت�أتي �أهميتها الأدبية
والإن�سانية ،كما تطرح م�شكلة االعرتاف الأدبي)
�ص .7فالأدباء يف تلك املرحلة العمرية يقدمون
يف حواراتهم( :ع�صارة ت�أملهم وتفكريهم حول
احلياة والإن�سان واملنجز الروائي) �ص.7
-1(ل��ورن�����س داري�����ل)  1990-1912روائ���ي
�إنكليزي ،ول��د يف الهند ،لهذا ك��ان ي��ردد ب�أنه
(مواطن هندي) �أما �أ�شهر �أعماله فهي (رباعية
الإ�سكندرية) التي كتبها يف م�صر ،وق��د ق�ضى
معظم حياته متنقال من بلد لآخر.
يعرتف (داريل) ب�أنه ال بد له من �أن يكتب لأنه
يريد احل�صول على م��ورد للعي�ش ،وب�أنه ت�سرع
يف ن�شر بع�ض �أعماله للح�صول على املال .ولكن
هذا ال يعني �أنه ال يجد يف الكتابة متعة راقية،
وبح�سب تعبريه�( :أف�ضل دائما االحتفاظ بفكرة
�أن الكتب ت�شكل عمال تطهرييا ،نوع من اليوغا،
�إج��م��اال ،طريقة لل�سمو والتحرر م��ن الوخم)
�ص .11فالكتابة لديه مل تعد مهنة فح�سب،
بل �صارت عمال حمبوبا لذاته� ،إ�ضافة �إىل �أنها
ت�سد فراغا يف حياة امل�ؤلف( :ينبغي ملء وقت
ال��ف��راغ) �ص .27و�ضمن ه��ذه امل��ع��ادل��ة يعي�ش
الكاتب املحرتف حياة طيبة .ولكنها لن تخلو من
املنغ�صات -كما يف حياة كل الب�شر -فاحلياة ال
ت�سري بالطم�أنينة ذاتها ،فلم يعد (داريل) يكتب
يوميا كما يف ال�سابق ،وال�سبب( :قلت كل ما لدي.
�أجن��زت �أغلب الأ�شياء التي رغبت القيام بها)
�ص .11فالكاتب ي�صل �إىل مرحلة حتول دون
اال�ستمرار بالكتابة باحلما�س �أو الغزارة ذاتها،
وذلك عندما ي�شعر �أنه مل يعد لديه ما ي�ضيفه،
وهذه م�أ�ساة �أدبية بامتياز.
وال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن مزاولة الكتابة
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ل�سنوات متكن الأديب من الكتابة ب�سرعة ،ولكن
دون �ضمان النتيجة بال�ضرورة�( :أكتب ب�سرعة.
لكن لي�س �ضمانة اجل���ودة) �ص .12فالإتقان
لي�س مرهونا باملمار�سة الطويلة .وهذا ما جنده
لدى الكثري من الكتاب الذين مل يقدموا �أف�ضل
�أعمالهم يف �سن متقدمة ،ورمبا حدث تراجع خمز
يف �أعمالهم الأخرية .وهذه امل�أ�ساة يعي�شها الكثري
من الأدباء.
-2(م��رغ��ري��ت �أت����وود) روائ��ي��ة ك��ن��دي��ة ،ول��دت
عام  1939وهي من الوجوه املعروفة يف الأدب
الأنكلو�سك�سوين ،وع��رف��ت بن�شاطها يف جمال
الدفاع عن حقوق الإن�سان واحلفاظ على البيئة.
���ص��در لها �ست وث�لاث��ون رواي����ة ،وجمموعتان
�شعريتان ،ون��ال��ت ع��ام  2001ج��ائ��زة البوكر
عن رواية (القاتل الأعمى) التي بيع منها عام
�صدورها �أكرث من مليون ون�صف املليون ن�سخة.
املكان والزمان يفر�ضان �شروطهما على امل�ؤلفني
بح�سب (�أت���وود) وت��رى �أن الرتجمة مل جتعل
التقاليد الأدبية واح��دة يف العامل لأن( :لكل
ع�صر طريقة تعامله مع فن الرواية .وما يبدو
م�شرتكا يف ه��ذا البلد ال يبدو كذلك يف �آخ��ر،
يف الهند �أو يف �إي���ران لديهم ميل للكتابة وفق
خطاطة احلكايات الفلكلورية .نحن نتعامل مبا
لدينا ،فكوين كندية لدي ميزة التوفر على كل
الأدوات املمكنة حتت ت�صريف ،ال توجد تقاليد
�أدبية كبرية يف كندا ،و�أبقى �إذن منفتحة على
كل �أ�شكال الكتابة) �ص .37وعندما تتحدث عن
الرواية تختار احلديث عن القارة التي تعي�ش
فيها لأن��ه��ا �أك�ث�ر �إح��اط��ة مبنجزاتها�( :أق���ول
بالأحرى �إين �أحاول �أن �ألقي نظرة جديدة على
الأ�شكال القدمية ،و�أع��ي��د النظر فيها .يف كل
الثقافات هناك ف�ترات وكل واح��دة منها تفتح
نافذة ،ت�ضيء معطيات كانت موجودة �سلفا لكنها
كانت راقدة يف الظلمات .يف كندا و�أمريكا خالل
اخلم�سينيات ك��ان الذكور يهيمنون على كتابة
الرواية ،ومن بعد ،خالل �سنوات ال�سبعينيات ومع
احلركة الن�سوية ،برزت مو�ضوعات كثرية مل تكن
تعترب �أدبا دخلت يف بوتقة التخييل .مثال احلياة
اليومية للن�ساء) �ص 38ولكن عندما تتجه �إىل
القارئ ال يعنيها �أين يعي�ش على الأر�ض( :لي�ست
لدي �أية فكرة عنه وال عن هويته) �ص.39
و�أغلب الأدباء يتوجهون �إىل قارئ افرتا�ضي،
رغم �أن موا�صفات هذا القارئ غري ثابتة متاما،
فكل كاتب يراه من زاويته اخلا�صة.
-3(�أغوطا كري�ستوف) ولدت عام  1935وتعي�ش-
�شبه منعزلة -يف منزل متوا�ضع يف �سوي�سرا بعدما
جل���أت �إليها هاربة من �أه���وال احل��رب يف بلدها
هنغاريا ،وبعد �سنوات من الإقامة انتقلت �إىل
الكتابة باللغة الفرن�سية .وهي مقلة يف الكتابة
والن�شر.
ع��ن �أ�سلوبها يف الكتابة تتحدث:
(�أب��د�أ دائما الكتابة باليد على كراري�س ،وكما
اتفق ،دون الرجوع �إىل القامو�س ،دون ت�صحيح،

ولي�س بطريقة مت�سل�سلة� .أكتب فقرات قد ت�صبح
يف الو�سط� ،أو يف البداية� ،أو يف النهاية .ال �أدري
بعد ،وال �أتبني الأمر حتى �أبد�أ يف رقنه ،ثم �أختار
من بني الطرق املختلفة امل�شاهد التي �س�أحتفظ
بها ،وحتديد ت�سل�سل امل�شاهد .عندها �أبد�أ فعال
من التمكن من فكرة الكتاب ،وخالل ذلك �أحذف
الكثري) �ص 48فامل�ؤلفة ال ت�ضع خمططا دقيقا
لدى كتابة �أي رواية ،وهذا فيما يبدو يحول دون
حتقيق �أمنيتها يف كتابة الرواية البولي�سية التي
حتتاج �إىل الدقة يف �صناعة احلبكة�( :أح�س
�أين لن �أك��ون ق��ادرة على كتابة ه��ذه الروايات
البولي�سية التي �أحب كثريا قراءتها) �ص.49
وهي تتحا�شى كتابة الق�ص�ص العاطفية الأكرث
�شيوعا بني القراء ،وتقول عنها( :ق�ص�ص احلب
ال نفع يف كتابتها ،لأنها عادية .الكتب عن احلب
هي ما �أ�سميها بكتب الن�ساء ،لي�س لها �أي �أهمية)
�ص.51
بالطبع تق�صد امل�ؤلفة الرثثرة التي ا�شتهرت
بها الن�ساء ،فالتعبري بهذه الطريقة ي�سيء �إىل
الن�ساء وكتبهن ،وهي امر�أة وكاتبة!.
-4الكاتب الأكرث �شهرة من بني ه�ؤالء (ف� .س.
نيبول) وال�سبب نيله جائزة نوبل عام .2001
ي��ت��ح��دث (ن��ي��ب��ول) ع��ن طريقته يف جتميع
املعلومات لكتابة رواياته�( :أ�سافر دوما �صحبة
�سرتة ودفرتين للمالحظات ،الواحد على اليمني
والآخ���ر على الي�سار .وعندما �أ���ص��ادف �شخ�صا
�أ�سجل بدقة متناهية ما يقوله تاركا له مهلة
للتفكري بعمق� .أحيانا� ،أغ�ير ر�أي��ي و�أع��ود مرة
�أخ���رى لكن ذل��ك ن��ادر ج��دا .ك��م ه��و مده�ش ما
ميكن تدوينه باليد خالل �ساعة فقط! ثم �أجمع
ال�شهادات داخل الدائرة ال�سردية .م�ستحيل �أن
�أعمل ب�شكل �آخر! �إنها حلظات تركيز مطلق� .أكون
جد مركز �إىل درجة �أن النا�س يقولون :لكنه ال
يفكر �سوى بنف�سه! .ال� ،أنا فقط مهوو�س باملو�ضوع
الذي �أكتب عنه) �ص.63
م��ع التقدم يف ال�سن مل يعد (ن��ي��ب��ول) بهذا
الن�شاط ،ف�أمرا�ض ال�شيخوخة حالت دون عمله
ل�ساعات طويلة ك��ل ي��وم ،ورغ��م ذل��ك يتم�سك
بالكتابة بكل ما تبقى له من طاقة ب�صفتها م�صريه
الذي اختاره بنف�سه حتى يومه الأخري( :مل تعد
يل طموحات �أخرى غري الكتابة) �ص.66
والتعلق بالكتابة وال�شغف بها مينح الكاتب
�سعادة ال ت�ضاهى� ،أم��ا الذين يجدون �صعوبة
باال�ستمرار يف الكتابة فهم يعي�شون حاالت القلق
املتعب كما ر�أينا مع غريه من الأدباء.
-5(فران�سوا ويرغان) روائ��ي وناقد �أدب��ي ،وهو
الكاتب الوحيد م��ن ب�ين تلك املجموعة ال��ذي
يتحدث ع��ن عائلته ودوره���ا يف ت��ق��دمي العون
والن�صيحة( :ابنتي ميتيلد وزوجتي �ساعداين
على كتابة ه��ذا ال��ك��ت��اب� .أن���ا يف نهاية الأم��ر
كاتب جد عائلي� .أعر�ض عليهم دائما ما �أكتبه.
وهكذا مل �أتردد حلظة يف رمي مئتي �صفحة من
خمطوطة حياة ر�ضيع ،وجدتها زوجتي �سيئة)

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
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�ص .77وه��و كاتب يحلم بكتابة امل��زي��د ،لهذا
جند �أن �أعز �أمنياته هي( :حلمي �أن �أن�شر كتابا
�أو كتابني كل �سنة) �ص .80ولكنه ال يفعل لأن
ه��ذا دون طاقته ،فقد �أعلن �أك�ثر من م��رة عن
موعد �صدور كتاب ثم � ّأجل الأمر لأنه مل يقدر
على الوفاء بوعده ،فالكتابة عنده لي�ست بالأمر
ال�سهل ،رغم �أنه يزاولها منذ �سنوات ،لهذا ظلت
الكتابة بالن�سبة �إليه عمال �شاقا ومتعبا ،و�أي�ضا
ي�أخذ الكثري من الوقت واجلهد ،ودون جدوى يف
الكثري من الأحيان( :ميكنني �أن �أق�ضي �شهورا
و�أنا جال�س �إىل طاولتي ول�سبع �أو ثماين �ساعات
يف اليوم دون �أن �أجنز �شيئا) �ص .83ويف حال
الكتابة ف�إنه ال يكتب ب�سهولة ،فهو يعيد مرارا
كتابة الفقرة نف�سها لإح�سا�سه برداءتها ،بل قد
يعيد كتابة ف�صل كامل �أكرث من مرة حتى ير�ضى
عنه .وجند �أنه يجرب نف�سه على الكتابة لأنه
يف نهاية املطاف يقول( :ففي النهاية �أنا �أعي�ش
من م�ستحقات الكتابة ،وبني الفينة والأخ��رى
يجب تقدمي كتاب) �ص .85وهذا ما يعرتف به
(داريل) �أي�ضا.
�أم��ا بالن�سبة �إىل الأدب���اء ال��ع��رب فهم �أق��ل
�صراحة عامة ،ال�سيما يف ال�ش�أن املايل ،ف�ضال عن
�أن الكتابة لي�ست بالعمل ال��ذي ميكن االكتفاء
مبزاولته لأن الكتابة يف الوطن العربي مل ت�صبح
املهنة التي ميكن الركون �إليها ب�سبب عدم وجود
�سوق رائجة للكتب.
***
كتب احل��وارات ن��ادرة يف العامل العربي رغم
�أهميتها يف الك�شف عن عوامل الأدباء الداخلية،
ورمبا ك�شف دالالت �أعمالهم التي يتحدث عنها
م�ؤلفوها.
ول��ع��ل ه���ذه امل�����ادة ع���ن ه���ذا ال��ك��ت��اب تنبه
ال�صحفيني الذين يعملون يف احلقل الثقايف �إىل
�أهمية ه��ذا املو�ضوع ،وق��د حتثهم على �إج��راء
احلوارات وجمعها يف كتب م�شابهة.

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

«دم برائحة الهال»

د .يو�سف جاد احلق

قا�ص وروائي.
ولد يف قرية بينا  -فل�سطني الواقعة
جنوبي مدينة يافا عام .1930
يحمل �إجازة يف الأدب الإنكليزي،
جامعة دم�شق.
مار�س الكتابة ال�صحفية والأدبية
وكتابة الق�صة والرواية واملقالة.
كما كتب يف معظم ال�صحف واملجالت
العربية منذ اخلم�سينات وحتى الآن.
عمل رئي�س ًا لتحرير جملة �صوت
فل�سطني �أوائل ال�سبعينات.
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية.
ع�ضو يف احتاد الكتاب وال�صحفيني
الفل�سطينيني.
ع�ضو رابطة الكتاب الأردنيني.
ع�ضو يف رابطة الأدب احلديث
بالقاهرة.

من م�ؤلفاته:

� 1أ�شرقت ال�شم�س  -ق�ص�ص-القاهرة .1961
 - 2النافذة املغلقة  -ق�ص�ص -دم�شق
 ،1965وطبعة ثانية دم�شق .1991
� - 3أ�ضواء على امل�ؤامرة الكربى-
بحث �سيا�سي -دم�شق مكتب منظمة
التحرير الفل�سطينية .1965
- 4امل�صري  -م�سرحية  -دم�شق
 1967وطبعة ثانية بالقاهرة .1972وطبعة ثالثة يف الكويت
.1982
� - 5سنلتقي ذات يوم  -ق�ص�ص-
القاهرة -وزارة الثقافة والإر�شاد
القومي .1969
 - 6قادم غد ًا  -ق�ص�ص -دم�شق
.1980
 - 7الطريق �إليها  -ق�ص�ص -دم�شق
.1990
 - 8الأر�ض ترف�ض اجلثث -ق�ص�ص
دم�شق .1993
 - 9و�أقبل اخلريف  -ق�ص�ص -وزارة
الثقافة .1995 -
 - 10املحاكمة  -م�سرحية .1995
 - 11قبل الرحيل  -رواية .1995
 - 12حتى وداع ًا التقويل ( �شعر)
دم�شق 2000

أخبار

�أي جمدٍ �سطرته اليوم �أيديكم على وجه القمر؟
و�إىل �أي املجرات البهيات ت�صعدون؟ كم ق�صيدة فخرٍ
يلزم الآن لي�شفى اجلرح من وجع النزيف؟ وكم من
ال�صفحات املحناة بدماء الرجال ي�صرفها التاريخ كي
ير�سم �شروق املرحلة؟ وكم جرعةٍ من جميل ال�صرب
تلزمني و�أنا �أرى الدمعة �أكرب من ف�ضاء العني؟!
بالأم�س كنتم ت�شعلون ال�صبح تفاح ًا وقمح ًا وغناء،
في�ض م��ن ب��ه��اء خطه اهلل ب���أل��وان
وع��ل��ى ال��ه��ام��ات ٌ
بعطف حني مت�ضون
ٍ
الق�صيدة ،فعيون الأهل ترعاكم
مع ال�صبح كما مي�ضي الرعاة ،متل�ؤون الأر�ض مو�سيقا
و�شدواً ،في�ضج الكون �أحلان ًا لها طعم احلداء� ،إذ تراب
الأر�ض يدعوكم �إىل ع�شق احلياة ،وال�صبايا يتثنني
الال يكتب التيه مقام ًا من مقام الفخر يدعوين
د ً
لأفخر..
وادعةٌ �آمنةٌ متحابةٌ متعا�ضدة كانت قرى الريف
ال�شرقي من حمافظة ال�سويداء� ،سكانها يع�شقون
ت��راب الأر���ض ،فمنها كانوا يجنون املحا�صيل التي
ت�سد الرمق ،ومن قمحها و�أ�شجارها كانوا يوفرون
ما يجعلهم قادرين على اال�ستمرار يف احلياة بدون
حاجة �أو عوز ،وقد عُ رف عن �سكان هذه القرى �أنهم
كانوا يتحلون ب�صفتني رئي�ستني يعرفهما كل من تعامل
معهم �أو حل �ضيف ُا عليهم ذات �صدفة ،وهما ال�شجاعة
والكرم وكان من بينهم ن�سبة ال ب�أ�س بها من حملة
ال�شهادات العليا �أو املتو�سطة ما مكنهم من احل�صول
على وظائف معقولة يف الدولة� ،أما الن�سبة الكربى
من �شباب هذه القرى فقد اختارت االغرتاب ،وكانوا
موزعني بني دول اخلليج ،ودول �أمريكا اجلنوبية
بخا�صة ف��ن��زوي�لا ،وك���ان ال�شغل ال�شاغل ل��ه���ؤالء
املغرتبني هو ت�أمني لقمة العي�ش ،و�إر�سال الفائ�ض �إىل
الأهل للإ�سهام يف حت�سني معي�شتهم والنهو�ض ببع�ض
الأعباء املرتتبة عليهم..
ا�ستوطنت «داع�ش» القادمة من جماهل التاريخ يف
البادية املحاذية لهذه القرى ،وحينما عجزت عن
ا�ستمالتهم �أو �شرائهم باملال راحت تبيت لهم النوايا
ال�سيئة ،وتعد العدة لالنق�ضا�ض عليهم..
يف ال��ي��وم امل�����ش���ؤوم �صبيحة الأرب���ع���اء ال��واق��ع يف
 2018/7/25ويف متام ال�ساعة الثالثة والن�صف
�صباح ًا دخلت الوحو�ش املفرت�سة منازل الآمنني وهم

نيام ،و�أعملت بالأطفال والن�ساء وال�شيوخ افرتا�س ًا
وقت ًال ب��دون رحمة �أو �شفقة فقُتل من قُ تل وجرح
الباقون يف جو من الذعر والهلع �أ�صابا الر�ضع الذين
مل يكونوا يعلمون ما يجري �أو يفهمون �أ�سبابه ،وملا
كانت هذه القرى عاجزة وحدها عن جمابهة هذه
الوحو�ش الكا�سرة ا�ستنجد �أهلها ب�أبناء املحافظة
الذين هبوا ب�سرعة ال�برق لنجدة �أخ��وة لهم ورد
احليف عنهم..
تقاطرت وفود ال�شباب �إىل املنطقة ،فمنهم من كان
يحمل بندقية �صيد �أو م�سد�س ،وقلة قليلة كانوا
ميلكون بندقية �آلية ،و�صلوا املنطقة على �شكل �أفواج
متالحقة لكنهم كانوا مك�شوفني لداع�ش التي متركز
وحو�شها بني ال�صخور وراحوا يقن�صون ه�ؤالء ال�شباب
املندفعني واحد ًا بعد الآخر ويت�صيدونهم من دون �أن
يكونوا ميلكون �أية و�سيلة للحماية ،يف الوقت الذي
يرف�ضون الرتاجع �أو االختباء ،فكانت املجزرة التي
�شبهها بع�ضهم مب��ج��زرة كفر قا�سم يف ح�ين �شبهها
�آخرون مبجزرة �صربا و�شاتيال.
وقد قدم �سكان هذه القرى العديد من ال�شهداء،
ولكنهم ماتوا �شجعان ًا كما يليق بالأبطال ،وقد تناقل
�شهود عيان من �أر�ض املعركة �أحداث ًا كثرية تبعث على
الإعجاب والفخر ،وتقدم �أروع الأمثال يف ال�شجاعة
والثبات..
روى يل �شاهد عيان �أن يف �إحدى هذه القرى كان �شيخ
يف الثالثة والثمانني يجل�س بني حفيديه اليافعني،
وحينما �سمع �أ�صوات الر�صا�ص واكت�شف �أن املهاجمني
من م�سلحي داع�ش تناول بندقية �آلية كانت معلقة
على اجل��دار متنا�سي ًا عرجه املزمن ،وحني حلق به
حفيداه حماولني ثنيه عن الذهاب نهرهما و�أكمل
�سريه ملواجهة الغزاة؛ �إال �أن حفيديه الزم��اه حيث
راح يكمن خلف �صخرة ،وي�صطاد امل�سلحني واحد ًا تلو
الآخر م�ستعين ًا بخربة طويلة اكت�سبها خالل املعارك
الوطنية التي خا�ضها يف فل�سطني ومعارك ،1967
وبعد �أن قتل �ستة م�سلحني منهم �ألقوا عليه قنبلة
يدوية �أردته �شهيد ًا مع حفيديه..
�إذن ال خ��وف على �سورية وال�سوريني من القتلة
وال��غ��زاة لأن �أم��ث��ال ه��ذا ال�شيخ ك�ثر ،وال�سوريون
يع�شقون تراب الأر�ض ويفدونه ب�أرواحهم.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

ت��ع��ر���ض الأدي�����ب ال��زم��ي��ل
حم����م����د ن�������دمي ل���وع���ك���ة
���ص��ح��ي��ة ..ا���ض��ط��رت��ه �إىل
دخول امل�شفى.
رئي�س االحت���اد و�أع�����ض��اء
املكتب واملجل�س واالحت��اد
والأ���س��ب��وع الأدب���ي يتمنون
للزميل حممد ندمي موفور
ال�����ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة ،و�أن
يعود �إىل م��زاول��ة �أعماله
بن�شاطه املعهود.

ت��ع��ر���ض ال��ب��اح��ث الزميل
�أح���م���د احل�����س�ين ل��وع��ك��ة
���ص��ح��ي��ة ..ا���ض��ط��رت��ه �إىل
دخول امل�شفى.
رئ��ي�����س االحت���اد و�أع�����ض��اء
املكتب واملجل�س واالحت��اد
والأ���س��ب��وع الأدب���ي يتمنون
ل��ل��زم��ي��ل احل�����س�ين م��وف��ور
ال�صحة والعافية ،و�أن يعود
�إىل مزاولة �أعماله بن�شاطه
املعهود.

من من�شورات االحتاد

�سالمات

�سالمات

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

