الثقافـــة
الثقافـــة
ثــــــراء
ثــــــراء
و�سريورة
و�سريورة
تنتهـي
الالتنتهـي

www.awu.sy

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1604":الأحد 2018/9/2م  22ذي احلجة 1439هـ

� 16صفحة

 25ل�.س

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 ّ
ترجل عن �صهوة الحياة ()3
أزعم �أنني قر�أت معظم� ،إن مل يكن جممل ،ما �صدر لدريد يحيى اخلواجة من
� ُ
جمموعات ق�ص�صية ،وق�ص�ص مبعرثة يف الدوريات ال�سورية والعربية ،وكثري ًا
النقدي .ولطاملا كنتُ  ،و�أنا �أم�ضي من جمموعة �إىل �أخرى ،ومن ق�صة
من منجزه
ّ
�إىل �أخرى ،ومن منجز نقدي �إىل �آخر� ،أزداد يقين ًا ب�أنّه كاتب ا�ستثنائي ،قا�ص ًا
ق�صه ونقده هو الإن�سان كما يجب �أن يكون،
وناقداً ،وب�أنّ ثمة هاج�س ًا مركزي ًا يف ّ
�أعني :على �صورة اهلل� ،أو خليفته يف الأر�ض ،قو ًال وفع ًال ،ونظرية وممار�سة،
ن�صه الق�ص�صي
وثالث ًا ب�أنّ ث ّمة خزّ ان ًا معرفي ًا كبري ًا ينهل من مائه ،فريوي به ّ
والنقدي ،حتى يعلو �شجر الكتابة كما يليق بالكتابة البانية للإن�سان ،وحتى
يبلغ بقارئه �سماء ال ميكن لغري املثقّف احلقّ �أن يبدعها ،املثقّف الذي �أنفق وقته
وماله يف تثقيف نف�سه ،ويف اال�ستزادة من املعرفة ،ومن مغامرات الإبداع والنقد
والفكر �أي�ض ًا ،واملثقف امل�ؤرق بالثقافة وحدها ،ال مبا يعني االمتيازات التي ميكن
�أن يجنيها من ن�سبته �إليها ،ح ّق ًا �أو زيف ًا.
علي الت�أكيد،
أرى
�
و
معه،
أجريت
�
التي
احلوارات
أزعم �أي�ض ًا �أنني قر�أت معظم
و� ُ
ّ
هنا والآن ،ومبلء ال�صوت والقلب واليقني� ،أنني تعلّمت من �إجاباته عن �أ�سئلة
املحاورين كما تعلمت من م�ؤلفاته النقدية ومن مغامراته يف كتابة الق�صة
الق�صرية ،ومن �أبرز ما كان يلفت انتباهي يف تلك احلوارات �أنّه كان يجيب عن
الأ�سئلة كما لو �أنّه يكتب ن�ص ًا نقدي ًا ،احرتام ًا لنف�سه �أو ًال ،كما �أقدّ ر ،واحرتام ًا
لقرائه ومتابعي �شغله الثقا ّ
يف ثاني ًا ،و�أ�سمح لنف�سي �أن �أنقل ر ّده عن �س�ؤال
ملحاوره يف العدد ( )12478من �صحيفة "العروبة" احلم�صية حول ما يبدو
ثابت ًا عند غري قليل من الكتّاب� ،أي �صداحهم الدائم بعجز النقد عن اللحاق
بالإبداع" :يف هذا جمافاة للحقيقة بع�ض ال�شيء ،فنحن ال نعدم ن�صو�ص ًا نقدية
�أورثتنا متعة ال تقلّ عن متعة الن�صو�ص املنقودة ..ولوال مقاربات النقد ،منذ
كاف لي�صحو بع�ض الكتّاب من
القدمي ،ملا حدث تط ّور يف ّ
الفن" ،ولعمري هو ر ّد ٍ
�أوهامهم ب�أنّ النقد فعالية تابعة للإبداع ،وب�أنّه ال قيمة للنقد من دون ما جتود
به قرائحهم الفريدة! ولعلّه من املهم ،بل الواجب ،يف هذا املجال ،الإ�شارة �إىل
ذلك الوفاء الذي كان اخلواجة يتمتع به نحو �أ�ساتذته الذين كان لهم دور يف
رعاية موهبته امل�سرحية ،متثي ًال وت�أليف ًا ،وتلك النبالة والفرو�سية نحو "�أبناء
ممن ي�ؤذيهم
الكار" وهو ي�ستعيد بع�ض ًا من �سريته الذاتية معهم ،على النقي�ض ّ
تف ّوق الآخر� ،أو تط ّوره� ،أو ح�ضوره كما يليق به وب�أدبه.
من "وحو�ش الغابة"(احتاد الكتّاب العرب ،دم�شق � ،)1979أ ّول جمموعة
ق�ص�صية له� ،إىل الثانية" ،التمرير"(وزارة الثقافة ،دم�شق  ،)1985فالثالثة،
ت�شرفت
"رهائن ال�صمت"(مركز الإمن��اء احل�ضاري ،حلب  ،)1995التي
ّ
بقراءتها خمطوطة ب�صفتي ع�ضو ًا يف الهيئة اال�ست�شارية للمركز الذي �صدرت
"ر�سام البحر"(م�ؤ�س�سة عال ،حم�ص  ،)1996فاخلام�سة،
عنه� ،إىل الرابعةّ ،
"م�صري خملوق �صامت"(دائرة الثقافة والإع�لام ،ال�شارقة  ،)2012كان
اخلا�ص به ،والذي اجتهد كثري ًا يف �أن يكون
اخلواجة ينجز �صوته الإبداعي
ّ
له �إيقاعه املختلف عن املتواتر واملت�شابه يف الكتابة الق�ص�صية ال�سورية خا�صة
الق�ص لديه ،كما
يف�سر د�أبه على تثمري عمارة
ّ
والعربية عامة ،ولعلّ ذلك ما ّ
قد يف�سر ذلك القلق اجلمايل الوا�ضح بني جمموعة و�أخرى ،وق�صة و�أخرى ،يف
جتربته الق�ص�صية ،ولعلّه ،ثالث ًا ،ما يكفي للقول �إنّه ،قا�ص ًا ،مل يكن يكتب ل ُي�شار
�إليه بو�صفه كاتب ًا ،بل لي�ؤكد �أنّ الكتابة فعل �إن�سا ّ
ين بامتياز� ،أي بو�صفها ق ّوة
خالقة للإن�سا ّ
ين يف الإن�سان ،ال بو�صفها جمد ًا �شخ�صي ًا� ،أو تعوي�ض ًا بالقوة عن
نق�ص فادح بالفعل.
وال�سمة نف�سها هي ما كان مييز نقده �أي�ض ًا ،وال �سيما ما ا�صطلحت عليه من
قبل باخلزّ ان املعر ّ
يف الذي يت�سم به جممل منجزه يف هذا املجال ،فمن "ال�صفة
العربي ال�سوري املعا�صر"(احتاد الكتاب العرب،
ال�شعر
يف
وامل�سافة ،درا�سة
ّ
دم�شق � ،)1981إىل ( ...يتبع)

ما تبقى من حنا مينه
• نذير جعفر

ـــــ �ص4

ال�شخ�صية العربية في و�سائل الإعالم الغربي
•د� .أكرم ال�شلي

ـــــ �ص12

المحاربات الأمازونيات
• حليل املقداد

ـــــ �ص13

�شفيق الحوت
الرجل الباقي
• ر�شاد �أبو �شاور

ـــــ �ص14

لوحة للفنان جورج ع�شي
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"ناتو" عربي
للن�صب واالحتيال !!

• د .تركي �صقر

تتزايد الإ�شارات يف الأف��ق حول
نوايا �إدارة الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب لإق��ام��ة “ناتو
عربي” من دول عربية قريبة
�أو حميطة ب�إيران �أو كما تدل
عليها االت�����ص��االت الأمريكية
التي دخلت مرحلة جدية متمثلة
ب����دول اخل��ل��ي��ج وم�����ص��ر والأردن،
ووا�ضح �أن هدف هذا الناتو املزمع
�إقامته هو حماربة النفوذ الإيراين
حتديدا ووقف متدده وهو الغطاء
ال����ذي ت��ت��ح��رك حت��ت��ه وا���ش��ن��ط��ن
لتح�شيد ه��ذه ال���دول واب��ت��زازه��ا
وا�ستخدامها يف تنفيذ �أجندتها يف
الهيمنة على املنطقة .ومهد البيت
الأبي�ض لنواياه املبيتة بالإعالن
عن تو�سيع قاعدة العديد القطرية
القريبة م��ن الأرا���ض��ي الإيرانية
كما �أثارت ال�سعودية �ضجة كبرية حول �أمن البحر الأحمر بعد �أن ت�صدت
قوات اجلي�ش اليمني و�أن�صار اهلل لبوارج حربية �سعودية زعمت الريا�ض �أنها
ناقالت نفط كانت تعرب م�ضيق باب املندب .
ويتزامن هذا مع حرب التهديدات الكالمية التي �صعدتها الواليات املتحدة
الأمريكية �ضد �إيران وال�سيما بعد ان�سحابها من االتفاق النووي و�صوال �إىل
دعوة البيت الأبي�ض �إىل قمة من املقرر �أن تُعقد يف وا�شنطن يومي  12و13
ت�شرين الأول (�أكتوبر) املقبل بطلب من الرئي�س ترامب ،وح�ضور زعماء
الدول الثمانية املدعوة ،تهدف �إىل ت�أ�سي�س “حلف ناتو” عربي مقت�صر على
ال��دول احلليفة لوا�شنطن يف املنطقة بهدف الت�صدي للتو�سع الإي��راين يف
املنطقة ،و�إن�شاء �شبكة دفاع �صاروخية ،وو�ضع �إ�سرتاتيجية ملكافحة الإرهاب
 واملق�صود كما يزعمون الإرهاب الإيراين – ولي�س الإرهاب الداع�شي وغريالداع�شي الذي مازالوا يدعموه بكل الو�سائل لتدمري البلدان العربية.
ويبدو �أن ال�ضجة الإعالمية التي جنمت عن اتهام �سعودي حلركة “�أن�صار
اهلل” احلوثية مبهاجمة ناقلتي نفط يف البحر الأحمر يف نهاية �شهر متوز
املا�ضي ،تدخل يف هذا ال�سياق وجرى التهويل والت�ضخيم ب�إ�صابة �إحداها ما
�أدى اتخاذ قرار بوقف �شحن النفط ال�سعودي عرب بوابة باب املندب حتى
يتحقق الأمن فيه ،رمبا ت�صب يف م�صلحة التمهيد لت�أ�سي�س هذا احللف اجلديد
ب�إ�شراف �أمريكي ،الن ال�سعودية ودولة الإمارات تريدان تدخال دوليا لت�أمني
هذا امل�ضيق اال�سرتاتيجي الذي متر عربه  5باملائة من التجارة العاملية ،و�أكرث
من  5ماليني برميل من النفط يوميا ،و�إجها�ض التهديدات الإيرانية ب�إغالق
م�ضيق هرمز الأكرث �أهمية �أي�ضا.
ال ن�ستبعد �أن تكون حرب التهديدات الأمريكية �ضد �إيران تهدف �إىل �إثارة

حالة من الذعر والرعب يف �أو�ساط
بع�ض الدول العربية ،واخلليجية
منها بالذات ،وتربر االنخراط يف
هذا احللف اجلديد ،ودفع تكاليف
ال��ع�����ض��وي��ة ك��ام��ل��ة وال ن�ستبعد
�أي�ضا �أن يكون ه��ذا احللف الذي
تريده وا�شنطن ان يكون طابعه
مذهبيا و�سيلة جديدة حللب مئات
املليارات من الدول اخلليجية حتت
ذريعة تعزيز قدراتها الدفاعية
ا�ستعدادا للحرب �ضد �إيران ،فهذه
الدول التي ال ت�ستطيع رف�ض طلب
ترامب ،ورمب��ا تخرج من اجتماع
قمة وا�شنطن املقبل امل�شار �إليها
�سابقا بخزائن فارغة� ،أو مثقلة
بالديون ،ب�سبب �ضخامة الفاتورة
الع�سكرية الأمريكية املطلوب منها
ت�سديدها دون نقا�ش ومعروف �أن
�شراهة ترامب للمال وخا�صة العربي منه ال حدود لها ..
لي�س دونالد ترامب رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية عبيطا كما يظهر يف
ت�صرفاته ،فهو يعرف ما يريد و�أكرث ما يتقن ويجيد هو �شفط املال �أينما كان
على وجه الكرة الأر�ضية ذلك �أنه رئي�س برتبة تاجر �شاطر وفاجر وهذا ما
انعك�س يف برناجمه االنتخابي الذي طفح بالطرق والأ�ساليب التي �سيجبي
من خاللها الأم��وال وهي على �سبيل املثال ال احل�صر �إل��زام اجلارة املك�سيك
ببناء جدار على طول احل��دود منعا للهجرة كما يزعم! و�إذا رف�ضت تقوم
الواليات املتحدة ببناء اجلدار وجترب املك�سيك بالقوة على دفع التكاليف ثم
�إجبار الدول الأع�ضاء يف حلف الناتو على دفع ثمن حماية الواليات املتحدة
لهم! وهدد ال�صني الن امليزان التجاري مييل ل�صاحلها وزاد يف تهديده للقارة
العجوز �أوروبا �إذا مل تدفع لقاء حمايتها ع�سكريا وركز على �أملانيا باعتبارها
عا�صمة املال يف منطقة اليورو متهما �إياها بالو�ضاعة والرداءة وببيع الكثري
من ال�سيارات الأملانية يف الواليات املتحدة الأمريكية.
من هنا فهذا الناتو العربي لي�س �أكرث من عملية ن�صب واحتيال و�ضحك
على ذقون ه�ؤالء الأعراب الأغبياء وغطاء ل�شفط الرثوات العربية دون �أي
اعرتا�ض و�أول من �شكك بجدية ها الطرح اخلرباء الرو�س الذين قالوا �أن
مو�سكو ال ت�أخذ على حممل اجلد فكرة ت�شكيل «ناتو عربي والتي اقرتحتها
الواليات املتحدة « وي�شري اخلرباء �إىل ال�صعوبة الفائقة يف توحيد البلدان
العربية �ضد �إي��ران لتعار�ض ذل��ك مع عوامل كثرية كما �أن ال�شك يحيط
بالفعالية احلربية لهذا احللف وق��ال��وا �إن خطة ترامب لت�شكيل حلف
�سيا�سي–ع�سكري �ضد �إيران ،والذي �أطلقت عليه و�سائل الإعالم ا�سم «الناتو
العربي» هي خطة غري واقعية ،و�أخذها على حممل اجلد غري ممكن .

تعزية

تعزية

فجع الزميل ال�شاعر فرحان اخلطيب بوفاة

ببالغ الأ�سى والكثري من الإميان بق�ضاء اهلل و قدره ينعى احتاد الكتّـاب العرب الزميل
الأديب �أني�س �إبراهيم بعد �صراع طويل مع املر�ض.
والفقيد من مواليد مدينة طرطو�س (.)1948
وله م�ؤلفات عدة منها :التفاحة ( ،)1984و�أر�ض الدي�س ( ،)1993والنور�س الأبي�ض
(.)1997
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي واملجل�س واالحتاد يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة..
راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

«�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون».

�أخيه الأكرب.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي واملجل�س واالحتاد يتقدمون بخال�ص
ال��ع��زاء وامل��وا���س��اة من الزميل فرحان وعموم
�أف���راد الأ���س��رة .راج�ين م��ن اهلل ع��ز وج��ل �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة،
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون
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�سنلتقي ذات م�ساء في يافا
النموذج الأمثل للعمل الت�شاركي
• حممد احلفري

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

دفاع عن الأدب
ـ  12ـ
ختمت احلديث ال�سابق ب�س�ؤال جورج ديهامل :هل على الكاتب �أن
ي�شرتك ا�شرتاك ًا فعلي ًا يف املعارك ال�سيا�سية ،وبخا�صة يف املنازعات
التي ت�شتبك فيها طبقات الهيئة االجتماعية؟
ويجيب جورج ديهامل قائ ًال:
يجيبنا التاريخ فور ًا ب�إجابات عدة ،فعدد الكتّـاب الذين كانوا كتّـاب ًا
كباراً ،كتّـاب ًا جميدين ،مل يخ�شوا �أن ي�شرتكوا يف الن�ضال ال�سيا�سي،
ومل يخ�شوا �أن ي�صنعوا يف خدمة الأحزاب قيمتهم الإن�سانية فح�سب؛
بل ونفوذهم الذي اكت�سبوه بف�ضل مواهبهم الأدبية .ي�ستطرد جورج

تتم الت�شاركية ع��ادة يف �أعمال �سيناريو الأف�لام
وامل�سل�سالت الدرامية �أما يف الأعمال الإبداعية التي
حتتاج �إىل تركيز �شديد وخا�صة الرواية ،فهي نادرة
وقليلة جد ًا وقد ال يعلق منها يف ذاكرتنا �سوى القليل،
لعل �أ�شهرها رواية عامل بال خرائط جلربا �إبراهيم
جربا وعبد الرحمن منيف.
رواي��ة “�سنلتقي ذات م�ساء يف يافا” للكاتب عمر
جمعة والكاتبة عبري القتال ال�صادرة حديث ًا عن
الهيئة ال�سورية للكتاب هي النموذج الأب��رز يف هذا
الوقت بالذات  ،فكيف تكتب مثل هذه الأعمال؟ وهل
املقيا�س يكون بعدد الكلمات مث ًال �أم بالوقت الذي
يق�ضيه كل كاتب؟ هل يكون من خالل تق�سيم الن�ص
وتقطيع الأفكار وتوزيعها بني ال�شريكني �أو �أكرث؟
و�أ�سئلة كثرية يثريها هذا املو�ضوع.
«�سنلتقي ذات م�ساء يف يافا» رواية الوطن اجلميل
واحلب امل��زروع يف كل الأمكنة ،الرواية التي ت�أخذ
بتالبيب ال��روح والقلب لت�صنع جديلة عطاء تنري
الدروب ملن �أخذتهم متاهات العتمة ،هي رواية النرث
اللذيذ والع�شق املحكوم بالفراق والتالقي واملواعيد
التي ال تنتهي ،وفيها ال�سرد الذي يلهث بني مدن �سورية
وفل�سطينية كثرية بدء ًا من دم�شق ومرور ًا بال�ساحل
ال�سوري ثم و�صو ًال �إىل مدن ال�ساحل الفل�سطيني
ومنها يافا التي تبدو ه��ي ال��ه��دف واملنتهى للروي
الر�شيق ال��ذي تفوح منه رائحة الزعرت واملريمية
والليمون ولتلك النباتات والأ�شجار مدلوالتها يف
�سورية وفل�سطني.
هذه الرواية التي متتد منذ اخل��روج الفل�سطيني
الأول م��رور ًا بالنك�سة وحتى خروجنا العا�شر �أو ما
بعده ونعني به ما منر به الآن ،تهب منها رائحة �أزرار
اليا�سمني يف احلديقة البيئية يف دم�شق خمتلطة مع
رائحة خبز التنور يف فل�سطني و�إىل حديقة اجلد
قا�سم مرور ًا بالقالع والتاريخ العريق لهذه املنطقة،
ت���أت��ي معربة ع��ن وحدتها وامل�صري امل�شرتك ال��ذي
تواجهه وع��ن احل��ب ال��ذي يربط لي�س ب�ين الب�شر
وحدهم بل وبني الأمكنة التي يرك�ض لعناقها �أبطال
الرواية وهذه الأ�سماء التي ت�ضمنتها لها �أي�ض ًا دالالت
كثرية قد تعنينا وتخ�صنا وحدنا نحن الذين �شهدت
بالدنا احل�ضارة منذ �أقدم الع�صور “ كنعان ،غ�سان ،
بحرية  ،مرمي  ،خليل  ،يو�سف ،قا�سم  ،هاجر  ،ح�سن

 ،تقال” وغريها.
مرمي وخليل جتمعهما عالقة حب كبرية ولكنهما ال
يتزوجان فقد �أجربت العائلة خليل �أن يتزوج بزوجة
�شقيقه الذي ا�ست�شهد يف لبنان ،وبحرية مل تتزوج من
غ�سان الذي مات قهر ًا على يد املر�ض اللئيم الذي ال
يقيم وزن�� ًا للأحا�سي�س وامل�شاعر الإن�سانية وليختم
بالفراق على �أفئدة الع�شاق الذين مل تكتمل فرحتهم
يف هذه الرواية ،وعلى الرغم من ذلك فقد حاولت
بحرية كثري ًا �أن ت�ستنه�ض غ�سان لكي يقوم ويحققا
احللم مع ًا .وحاول غ�سان �أن ي�أخذ بيدها نحو احللم
امل�شتهى فهل جنح يف ذلك ؟ و�إن كان اللقاء اجل�سدي مل
يتحقق فهل حتقق على ال�صعيد الروحي على الأقل ؟
وهل و�صل العا�شقان �إىل يافا �أم �أن ذلك رمبا �سيحدث
فيما بعد؟ و�أ�سئلة �أخرى ال ميكن الإجابة عليها بيقني
تام لأن الن�ص الناجح واملتميز مثل الذي بني �أيدينا
هو الذي يحتمل قراءات خمتلفة ونحن قد نفتح من
خاللها ل�شيء قد يكتب يف امل�ستقبل القريب �أو منهد
لقراءات قد تختلف �أو تتوافق مع ما نريد قوله.
ولعل هذه الرواية التي مل ت�سر على خط متتابع
ومتنا�سق بل على التقدمي والت�أخري كتقنية �سردية
هي مثار حقيقي للده�شة حني يعود �أبطالها للروي
وحني ي�صبح امل�سرود عنه �سارد ًا واملروي عنه راوي ًا
وقد ننجح ورمب��ا لعدة حلظات �أو �سطور يف القب�ض
على الكاتب عمر جمعة �أو الكاتبة عبري القتال �أو
كالهما كراو �أو كروائي �أو كراوية وروائية والفرق
كبري بني الكلمتني لكننا �ستف�شل حتم ًا حني يتوحد
�صوتهما ويغدو �صوت ًا واحد ًا فقط وتلك م�س�ألة غاية
يف الأهمية وت�ستحق �أن نتوقف عندها كثري ًا.
وهنا جند لزام ًا علينا العودة �إىل البداية و�س�ؤالها
الذي قد ن�ضيف عليه ال�س�ؤال التايل هل كتابة ن�ص
كالذي بني �أيدينا هو �أمر �سهل �أم �صعب؟ وبالت�أكيد �إن
الإجابة قد ال تكون حمددة بال�ضبط وحتتمل الكثري
من الرد لكن امل�ؤكد �أن عم ًال كهذا يحتاج �إىل الكثري
من احلب والإخال�ص والتفاين يف الكتابة والأه��م
اال�ستعداد للت�ضحية وزوال ذات الكاتب و�أنانيته من
�أجل ذوات �أخرى تتجاوز الفردي ليغدو العمل بروح
واحدة وجميلة ومتوحدة كما فعل عمر جمعة وعبري
القتال يف روايتهما الرائعة «�سنلتقي ذات م�ساء يف
يافا».

ديهامل يف جوابه عن �س�ؤاله ،فيقول :لقد تدخل بع�ضهم يف احلوادث
مدفوع ًا ب�شهوات نف�سه ،وتدخل �آخرون حلبهم للقتال �أو لل�سلطة .كما
تدخل نفر ثالث جمرد عن كل هوى ا�ستجابة ل�صوت �ضمريهم ،ـ كل
هذه ـ وكثري غريها ـ بواعث ميكن �أن تلوح موجبة يف نظر هذا ال�شخ�ص
�أو ذاك ،وكل كاتب هو احلكم الوحيد فيما يختار من موقف.
وي��رى �أي�ض ًا� ،أن �أن�صار التدخل ي�ستمدون حجج ًا ثقيلة ال��وزن
من الأمثلة ال�شهرية ،التي خلفها التاريخ ،وهم يقولون �إن��ه ما دام
الكاتب يعطي نف�سه احلق يف �أن يكون �شاهد ًا �أو حكم ًا ف�إنه ي�سيء
�إىل مهنته ذاتها �إذا مل ي�ضع موهبته ونفوذه ،بل و�شخ�صه يف خدمة
الق�ضايا العادلة ،يف خدمة املظلوم �ضد الظامل ،وبوجه عام يف خدمة
الإن�سانية.
ويف الوقت نف�سه ،يوجد من الكتاب من ال ي�ؤثر فيه هذا اجلدل
الب�سيط ،وه��م ي���رون �أن معظم الكتّـاب لديهم �إح�سا�س عميق
مب�س�ؤوليتهم ،ما داموا قد ُوه ُبوا هبات ممتازة ،وما داموا ي�ستطيعون
�أن ي�صلوا �إىل احلقائق الكامنة خلف الظواهر ،و�أن يعربوا عنها يف
عبارات ترفع القلوب ،وهم ال يريدون ـ �إذا كانوا فاعلني �أو �شهود ًا يف
حادثة ما ـ �أن يعملوا بق�ص�صهم لها عم ًال فني ًا فح�سب ،بل �أن ُيدلوا
مبا�شرة ببع�ض الوقائع احتفظوا لأنف�سهم بحق احلكم فيها مبوجب
الوثائق ون�شر هذا احلكم .كما و ُيعدُ ج��ورج ديهامل �إن اتخاذ مثل
فاملحرر
هذا املوقف اجليد الذي ال يخلو من �أخطار يذهب بالتف�صيل،
ّ
الذي يرف�ض �أن يتدخل ال يبدو �سامي ًا ُح ّر ًا يف جترده ،بل عقيم ًا �أ�سري ًا
لأنانيته.
يتابع جورج ديهامل قائ ًال :ورجال ال�سيا�سة الذين ت�شجعهم حاالت
النجاح الكثرية؛ بل املد ّوية �أحيان ًا ،ال يحجمون عن �أن ي�سيئوا يف
ا�ستهتار ا�ستخدام ما يف نفو�س الكتّـاب من كرم ،وه�ؤالء الرجال قوم
لي�س لدى معظهم �أي �سبب يحملهم على احرتام الروح وخدام الروح.
ففي ر�أي جورج ديهامل� ،إنه يف كل يوم ،بل ويف اليوم الواحد �أكرث
من مرة ُيطلب �إىل الكتّـاب �أن ُيعلنوا �آراءهم يف م�شكالت �أو ق�ضايا� ،أو
مواقف ال يكادون يعلمون عنها �أي �شيء� ،أو يف �أ�شخا�ص ال يعرفونهم
�إال بالإ�شارة عن بعد ،ولقد يكون الطلب �أمراً ،بل قد يكون تهديداً.
م�س ًا قوي ًا.
ويف هذه الظاهرة ما مي�س ق�ضية الروح والأدب ّ
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ما تبقى من حنا مينه

•نذير جعفر
فهم ال��راح��ل حنا مينه مثله مثل
غوركي وناظم حكمت ـــ اللذين ت�أثر بهما
كما �ص ّرح غري مرة ــــ �أن ل�ل�أدب ر�سالة
ووظيفة ،ور�سالته النفاذ �إىل جوهر
احليـــاة والنف�س الب�شرية وت�صوير
�أغوارها و�صراعاتها ،واالنت�صار لقيــم
احلـق واخلري واجلمال ،والتب�شري بعامل
جديد ،وبالقوى واالجتاهات الكامنة فيه،
عامل ينتفي منه الظلم واال�ستبداد ،وتتحقق
فيه حرية وكرامة الإن�سان.
وه���ذا الفهم ل���دور الأدب يف احل��ي��اة مل
ي�ترت��ب عليه �أي �إق��ح��ام مبا�شــر ل�صوته
و�أف��ك��اره علــى برناجمه ال�سردي ،ومنطوق
�شخ�صياته ،وتنامي �أحداثه ،و�إن بدا ذلك
�أحيانا تلميحا على ا�ستحياء ال ت�صريحا
مبا�شرا ،تلميحا يقـرتن بتحقيق عنا�صر
امل��ت��ع��ة اجل��م��ال��ي��ة وامل���ع���رف���ة ،وال��ت�����ص��وي��ر
املو�ضوعي لأبطاله يف �شجاعتهم وخـوفهم،
و�إقدامهم وترددهم ،وحبهم وكرههم ،وهذا
ما �أك�سب �أعماله م�صداقيتها وت�أثريها على
�أط��ي��اف م��ت��ع��ددة م��ن ال��ق��راء على اختالف
مواقعهم وانتماءاتهم الفكرية.
�إن قيمة نتاج حنّا مينه ال تكمن يف نزعته
التب�شريية� ،أو يف مرجعياته االجتماعية
(عامل الكادحني واملقهورين) �أو يف حماكاته
ل��ت��ط�� ّل��ع��ات و�أح��ل��ام اجل��م��اه�ير يف حتقيق
اال�شرتاكية فح�سب ،كما يذهب �إىل ذلك
بع�ض النقّاد ،بل �إىل طريقة تقدميه الفنية
لهذا العامل  .فهو يحر�ص على ت�شويق القارئ،
و�شدّ انتبـاهه ،و�إمتاعه ،وه�� ّز رك��ود احلياة
م��ن ح��ول��ه ع�بر حبكة درام��ي��ة ت��ق��وم على
م�ستويــات متعدّ دة من ال�صراع بني الإن�سان
ونف�سه من ناحية ،والإن�سان و�شروط حياته
ومــا يتوق �إليه من ناحية ثانية .ووفق هذين
امل�سارين ت�برز جمموعة م��ن الثنائيـات يف
دائ��رة واح��دة من ال�صراع :الرجل وامل��ر�أة،
احلب والكراهية ،ال�شجاعة واخلوف ،اخلري
وال�شر ،الظلم والعدالة ،احلرية واال�ستبداد،
الأن��ا والآخ��ر .وال ي�أخذ هذا ال�صراع �شكال
منطيا واح����د ًا ب��ل ي��ت��ن�� ّوع وي��ت��ع��دد بتن ّوع
ال�شخ�صيات واملكان والزمان .ومن هنا ال ميكن
للقارئ �أن ين�سى على م�ستوى ثنائية (الرجل
ـ امل��ر�أة) �شخ�صيات مثل :الطرو�سي وماريا
يف «ال�شراع والعا�صفة»� ،أو زكريا املر�سنلي
و �شكيبة يف «ال��ي��اط��ر»� ،أو مفيد ولبيبـة
يف « نهاية رج��ل �شجاع «� ،أو ف��رح املخزومي
وفرو�سيا يف « الو ّالعة «� ،أو بدر الزرقا وجان
توليب يف « البحر ،ال�سفينة وهي»� ،أو كامل
البهاء و�سليمى وا�صل يف « حني مات النهد» �أو
جواد ويريانيك يف « الفم الكرزي» �أو دغم�ش
ورئيفة يف «الذئب الأ�سـود» .فلكل �شخ�صية
م��ن ه����ؤالء م��ا مييزها ع��ن �سواها ،ومينحها
خ�صو�صيتها اجل�سدية والنف�سية و�أبعادها
االجتماعية والثقافية والإيديولوجية .كما
يتحا�شى الكاتب �أي �إ�سقاط �سيا�سي مبا�شر
عليها� ،أو �أي تدخّ ل فج يف م�صريها ،لذلك
تبدو كائنات من حلم ودم ال كائنات م�صطنعة
وفق تر�سيمة فكرية جاهزة .و�إذا ت�شابهت
بع�ض ال�شخ�صيات ال��ذك��وري��ة يف ال�صفات
العامة مثل :ال�شجاعة ،وال�شهامة ،والنبل� ،أو
الق�سوة ،واخليانة ،واجل�شع  .وت�شابهت بع�ض
ال�شخ�صيات الأنثوية يف احلب ،والت�ضحية،
وال���ت��ردد ،وال�����ص�بر ،وال���غ�ي�رة ،وال��ت��ه��ت��ك،
والتم ّرد ،ف�إن ذلك الت�شابه ال يلغي خ�صو�صية
ال�شخ�صية بقدر ما ي�شــــري �إىل منوذجيتها
وتقاطعها يف ال��ع��ام م��ع غريها واحتفاظها
باخلا�ص لنف�سها.
وال تتوقف �أعمال حنا مينه عند ر�صد
الظواهر وال�شخ�صيات ر�صدا تقريريا من

ا�ستمدت �أعماله بريقها من
الفني ومن نبل الر�سالة
�صدقها
ّ
التي حتملها ،هذا ال�صدق الذي
جت�سد يف �شخ�صيات لها وجودها
ّ
املو�ضوعي و املتخ ّيل.
خ��ارج��ه��ا ،ب��ل ُ ت��ع��ن��ى با�ستبطان دواخ��ل��ه��ا،
وت�صوير ما يعتمل فيها من �صراع عرب عالقتها
احلميمة �أو العدائية باملكان والزمان الذي
تتح ّرك فيه .وب��ذل��ك تتعدّ د ال�شخ�صيات
يف ال��رواي��ة ال��واح��دة ما بني رج��ال ون�ساء،
وبتعدّ دها تتعدّ د �أي�ضا �صورها ومناذجها ما
بني �شخ�صيات نامية �أو �ساكنة ،و�شخ�صيات
واقعية �أو رمزية ،و�شخ�صيات رئي�سة جاذبة،
�أو ثانوية عابرة ،وب�سيطة �أو مر ّكبة ،من
دون �أن تقع يف التنميط الأخالقي امليكانيكي
ل�سلوكها و�أفعالها.
لقد ق�سم بع�ض النقاد نتاج كاتبنا �إىل
ث�ل�اث م��راح��ل فنية �أط��ل��ق��وا ع��ل��ى الأوىل
منها :مرحلة الأ�سلوب الت�صويري (الدرامي،
التمثيلي) ،وعلى الثانية :مرحلة الأ�سلوب
اال�ستبطاين ،ور�أوا �أنه �أب��دع �أف�ضل �أعماله
يف هاتني املرحلتني ،بينما �أخفق يف املرحلة
الثالثة والأخرية التي �أطلقوا عليها :مرحلة
الأ�سلوب التقريري ،التي تتكئ على �أ�سلوب
الإخبار عن احلدث وال�شخ�صية ال عر�ضهما،
وعلى املوجز ال�سردي (اخل��ط��اب امل�سرود)
ال التقدمي امل�سرحي (اخل��ط��اب املعرو�ض)

حر�ص على ت�شويق القارئ ،و�شدّ
انتبـاهه ،و�إمتاعه ،وهزّ ركود
احلياة من حوله عرب حبكة
درامية تقوم على م�ستويــات
متعدّ دة من ال�صراع.
ال��ذي يعتمد على امل�شهد واحل��رك��ة .و�أ�شار
بع�ضهم الآخر �إىل �إعادة �إنتاج كاتبنا لبع�ض
رواياته حتت عناوين جديـدة ،بذريعة �أنه
ي��ك�� ّرر نف�سه يف ال��ف�ترة الأخ��ي�رة .ويعتقد
ال��دار���س �أن ه��ذه الآراء ـ على م��ا فيها من
���ص��واب ـ حتتاج �إىل مراجعة وتدقيق وال
ميكن �أن تطلق على عواهنها .فتق�سيم نتاج
املبدع تبعا للأ�سلوب الفني �إىل مراحل قد
ي�ساعد على ت�صنيفه وفق خطوطه العامة
ال التف�صيلية ،فالكاتب قد ي�ستخدم �أحيانا
الأ�ساليب الثالثة يف عمل واحد ،وال ميكن يف
هذه احلالة �أن ن�صف الأ�سلوب يف هذا العمل
ب�أنه ت�صويري �أو ا�ستبطاين �أو تقريري ،بل

هو كل ذل��ك يف تناغمه وتفاعله وا�شتغاله
على النّ�ص� .أما فيما يتعلق بالتكرار فقد �أعاد
حنا مينه �إنتاج ق�صتيه الق�صريتني« :م�أ�ساة
دمي�تري��و» « ،و «م��ا تبقى م��ن��ه» يف رواي��ت�ين
حملت الأوىل العنوان نف�سه وحملت الثانية
عنوان« :حمامة زرقاء يف ال�سحب» ،كما
ّ
وظف ق�صته« :علبة التبغ» يف روايته« :بقايا
�صور» ،وق�صته« :على الأكيا�س» يف روايته
 « :الثلج ي�أتي من النافذة « .لكن ما فعله مل
يكن بدعة فقد �سبقه كبار الروائيني يف ذلك
 ،ف�أعادوا �إنتاج �أعمالهم مبناخات خمتلفة،
ومنهم جنيب حمفوظ �أي�ضا الذي �أعاد �إنتاج
روايته ال�شهيــرة «�أوالد حارتنا» حتت عنــوان
هي�سه يف روايته
«احل��راف��ي�����ش» .و ه�يرم��ان ّ
املعــــروفة �أي�ضـــا «ذئب البوادي» التي كانت
يف الأ�صل ق�صــة ق�صرية ،وماركيز يف عدد
من �أعماله ،والأمثلــــة �أكرث من �أن حت�صى يف
هذا املجال . لكن ال بدّ من الإ���ش��ارة يف هذا
املقام �إىل �أن تقاطع ال�سرية الذاتية لكاتبنا
م��ع ال�����س�يرة ال��روائ��ي��ة ال��ت��ي يكتبها �أوق��ع��ه
غ�ير م�� ّرة يف التكرار واال�ستطراد وت�شابه
امل��واق��ف وال�شخ�صيات وه��و م��ا يحتاج �إىل
درا�سة خا�صة تربز عالقات التنا�ص املق ّيدة
واملطلقة ( الداخلية واخلارجية ) وتعالقاتها
وم�ستوياتها يف �أعماله ،لي�س مكانها هنا.
ل��ق��د ك��ت��ب ح��ن��ا مينه ملحمة ال�شعب
ال�سوري يف �صراعه مع امل�ستعمـــر والإقطاع
وال�ب�رج���وازي���ة ال��ط��ف��ي��ل��ي��ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا من
املتنفذين ،ع�بر �أع��م��ال روائ��ي��ة ا�ستمدت
الفني ومن نبل الر�سالة
بريقها من �صدقها
ّ
جت�سد يف
��ذي
ل
ا
ال�صدق
التي حتملها ،ه��ذا
ّ
�شخ�صيات لها وجودها املو�ضوعي و املتخ ّيل،
ويف �أح��داث ووقائـــع امتدت من ع�شرينيات
ال��ق��رن املا�ضي حتى ال��ي��وم ،وه��و مل يلتقط
�أحداثــه و�شخ�صياته من كوة برجه العاجي
يف ل��ي��ل��ة ���ص��ي��ف م��ق��م��رة ،ب���ل ك���ان يف قلب
العا�صفة ،عا�صفة احلياة التي كافح من �أجل
�أن تكون ح ّرة نظيفة ،فذاق م ّرها قبل حلوها،
وق�سوتها قبل حنوها� .إن��ه هو ذات��ه ال�صبي
ال��ذي عمل �أج�ير ح�لاق ،وم�ص ّلح دراج���ات،
وبائعا يف �صيدلية ،وبحارا يعارك الأم��واج،
وعا�ش مت�شردا بال مال وال م�أوى ،ف�صمد على
الأرزاء وانت�صر عليها بقلمه ال�شجاع الذي
مل يتوقف عن تعرية الظلم والف�ساد فكـان
حار�س الأمل و�سائ�سه الذي ال يعرف التعب.
لقد �أطلقوا عليه �ألقابا عدة منها :بلزاك
الرواية ال�سورية ،و زوربا الروائيني العرب،
وروائي الزمن ال�صعب ،و�شيخ املبدعني ،وكاتب
الكفاح والفرح الإن�ساين ،لكن لقب « :روائي
البحر» رمب��ا ك��ان الأق���رب �إل��ي��ه ،فالبحر يف
ا�ستعارته وكنايته رمز احلياة كلها كما قال
واكيم �أ�ستور يف تقدمي روايته «الدقل» ،وقد
اختاره لأنـه الوجه الأغنى والأك�ثر �صخبا
لدينامية احلياة واملوت .وها هو يف رحيله مل
يعد روائي البحر ،بل البحر نف�سه وقد اكتنز
جم�سدة فــي رواياته التي تقاوم
بلآلئ الفنّ
ّ
عوا�صف الزمن على الرغم من التقليدية
التي يحلو لبع�ض القراء �أن ينعتوها بها ،ومن
الإيديولوجية التي ّ
ب�شرت بها وما زالت حلما
ع�صي التحقّق يف عامل يزداد توح�شا ونهبا.
ال�سالم لروح حنا مينه ،الذي ينطبق عليه
ما قاله ناظم حكمت�« :أ�شهد �أنني قد ع�شت».
فقد عا�ش احلياة بكل ما فيها من �شقاء و�آمال
وخيبات ،عا�ش ث��م متثل جتربته وجت��ارب
الآخرين ،عا�ش وتذكر ،وتذكر وكتب ،فرتك
لنا ه��ذه الأع��م��ال التي تعد بحق مو�سوعة
احلياة ال�سورية طوال قرن من الزمان.

حين يحتقر العقل
• د� .صياح عزام
م��ن �أ���س��و�أ �أن���واع �إه��ان��ة اجلن�س
الب�شري احتقار العقل .ال�سائد لدى
�شعوب ال��ع��امل الثالث �أن حكامهم
ي��ت��ف��ردون ب��ه��ذه اخلطيئة عندما
ي��رت��دون لبا�س التقوى يف م�سارح
اجلرمية ويتوجون ر�ؤو�سهم بالغار
يف �ساحات االنك�سار والهزائم .وعلى
العك�س منهم يلتزم القادة يف بلدان
ال��دمي��ق��راط��ي��ات العريقة اح�ترام
ال��ع��ق��ل لأن الف�ضائل ال�سيا�سية
حمرو�سة ب�سلطان القانون و�سيفه،
ولأن ال���ر�أي ال��ع��ام �شديد اليقظة
وعميق الوعي مبا يتوفر لديه من
حرية التعبري وغ���زارة املعلومات،
و�إذا م���ا ح�����ص��ل��ت ب��ع�����ض ال����زالت
ف���إمن��ا تقع يف م��و���ض��وع��ات حمالة
�أوج�������ه .ل��ك��ن احل��ق��ي��ق��ة تتجلى
كا�شفة فا�ضحة فهناك يف الغرب
ق���در ك��ب�ير م��ن االب���ت���ذال ميار�سه
�سيا�سيون حني تتلوث �أل�سنتهم يف
�سخام ال��ك�لام كما �شهدت جل�سة
ملجل�س العموم الربيطاين خ�ص�صت
ملناق�شة م�شروع قانون قدمه زعيم
حزب العمال جريميي كوربني يلزم
احل��ك��وم��ة ب���أخ��ذ م��واف��ق��ة ال�برمل��ان
ع��ن��د ���ش��ن��ه��ا ح���روب��� ًا يف اخل����ارج.
ل��زم �إع���داد امل�شروع وعر�ضه على
املجل�س قبل م�شاركة بريطانيا يف
احل���رب على ���س��وري��ة على خلفية
م��زاع��م ب��ا���س��ت��خ��دام «ال��ن��ظ��ام» يف
دم�شق ال�سالح الكيماوي يف حربه
على تنظيم «جي�ش الإ����س�ل�ام» يف
دوم��ا بالغوطة ال�شرقية .وللت�أثري
يف م�شاعر ال��ن��واب وال����ر�أي العام
طلبت رئي�سة الوزراء ترييزا ماي من
كوربني �أن ينظر �إىل خطورة ال�سالح
ال��ك��ي��م��اوي مم��ا ح���دث للجا�سو�س
ال��رو���س��ي ���س�يرغ��ي ���س��ك��ري��ب��ال ،وال
�أدري �إن كانت ماي باملثال ال�ساذج
على وع��ي ب���أن��ه��ا ت�ستخف بعقول
�أب���ن���اء الأم����ة امل�����ش��ه��ود ل��ه��ا بحدة
ال���ذك���اء ،ذل���ك �أن ال��ع��امل ،ولي�س
الربيطانيني وحدهم ،يدرك خطر
هذا النوع من الأ�سلحة دون حاجة
ملعرفة حماولة اغتيال جا�سو�س.
ولئن ق�صدت �أنها يف �سوريا عاقبت
رو�سيا على ما فعلته يف بريطانيا
ف�إنها قد �أتت �أمر ًا عجب ًا� ،أما �إن مل
تق�صد فقد �ألقت على نف�سها عبء
�أن ت��ق��ات��ل ال��ع��امل ول��ي�����س �سورية
وح��ده��ا لأن الأ�سلحة الكيماوية
واجلرثومية باتت �صناعة منت�شرة
يف �أطراف الأر���ض ،وهي �صناعة مل
تعد حتتكرها احلكومات بل تقدر
عليها منظمات ع��دي��دة مب��ا فيها
التنظيمات الإره��اب��ي��ة املدعومة
من بريطانيا وحلفائها يف �سورية.
وقالت رئي�سة احلكومة الربيطانية
�إن عدم �أخ��ذ موافقة الربملان على
احل����رب �أم��ل��ت��ه ����ض���رورة احل��ف��اظ
على �أرواح اجل��ن��ود الربيطانيني.
ح�سن ًا .ف����إن �أي �ساكن يف جماهل
�إف��ري��ق��ي��ا ي��ع��رف �أن ال�����ص��واري��خ
�أط��ل��ق��ت م��ن م�����س��اف��ات تبعد مئات
الأم��ي��ال ع��ن �أه��داف��ه��ا و�أن اجلنود
ال ي���رك���ب���ون ال�������ص���واري���خ �أب������د ًا.
وتعرف الدنيا �أن القرار بالهجوم
على �سورية ك��ان م��ذاع�� ًا ومل يكن
ال�سر �إال يف التوقيت ال��ذي يتعذر
�أن تهتكه املناق�شات الربملانية.
يف ال��غ��رب ،كما يف ال�����ش��رق ،ي�لازم
احتقار العقل تزييف الوعي .ففي

مناق�شة م�شروع ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور
ا�ستعمل ن����واب ح���زب املحافظني
ال�����س�لاح «الإ���س��رائ��ي��ل��ي» امل��رع��ب
وات��ه��م��وا ح��زب العمال ب���أن��ه ي�ضم
معادين لل�سامية و�أن على زعيمه
ك��ورب�ين �أن ي��ق��وم بحملة تطهري
تنظفه منهم .ومن غري الالزم القول
�إن��ه ال �ش�أن لال�سامية يف مناق�شة
قانونية و�أن �إيرادها يف هذا ال�سياق
�إف�����ص��اح ب�����ص��وت ع���ال ب����أن احل��رب
على �سوريا انت�صار ل «�إ�سرائيل».
واملعلوم �أنه لي�س لل�سوريني والعرب
ع���داوة م��ع ال�سامية ،لي�س لأنهم
�ساميون �أي�ض ًا بل ولأنهم �أبرياء من
العن�صرية .و�إمنا ظهرت الال�سامية
يف �أوروب�����ا خ�ل�ال ال��ق��رن التا�سع
ع�شر وتولدت عن م�شاعر كراهية
ل��ل��ي��ه��ود ن��اج��م��ة ع���ن اح��ت��ك��اره��م
امل������ال ون���ف���وذه���م يف الإع����ل���ام.
وك��ان الفيل�سوف الفرن�سي روجيه
جارودي من �أبرز من تعر�ضوا للأذى
ب�سبب ك�شف احلقيقة وقول احلق.
ففي  1982كتب ج��ارودي مقا ًال يف
«اللوموند» ينتقد غزو «�إ�سرائيل»
للبنان فاتهم مبعاداة ال�سامية لأنه
يف احلقيقة �شكك ب��ع��دد �ضحايا
الهولوكو�ست ،وقد قا�ضته منظمة
«ال���ك�ي�را» ال��ي��ه��ودي��ة ل��ك��ن املحكمة
رف�ضت الدعوى .غري �أنه حوكم يف
خ���وامت ع��م��ره �أواخ����ر الت�سعينات
ب�سبب كتابه «الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة
لل�سيا�سة الإ�سرائيلية» ودح�ض فيه
الأ���س��اط�ير التي قامت «�إ�سرائيل»
على �أ�سا�سها ،وفيه دعا �إىل البحث
ال��دق��ي��ق يف �ضحايا الهولوكو�ست
وا�ستدل بنتائج حتقيقات متتابعة
�أجرتها جمعيات علمية خف�ضت �إىل
مليون فقط رقم ال�ستة ماليني الذي
تروجه «�إ�سرائيل» ،وطالب مبناظرة
علمية علنية بني املتخ�ص�صني من
�أج��ل ت�أكيد �أو نفي غ��رف الغاز.
وال ي���ت���وق���ف ال���ن���ف���اق ومم������الأة
«�إ���س��رائ��ي��ل» .واخل�ب�ر م��ن فرن�سا
�أي�����ض�� ًا ح��ي��ث وق���ع ق��ب��ل �أي����ام �أك�ثر
م��ن � 250شخ�صية ب��ي��ان�� ًا يدعو
�إىل مواجهة ما �سماها الال�سامية
اجلديدة .و�ضمت القائمة الرئي�س
الأ�سبق نيكوال ���س��ارك��وزي ورئي�س
ح��ك��وم��ة ���س��اب��ق�� ًا ه��و ب��ي��ار راف����اران
ونواب ًا ورجال دين وفنانني و�أدباء،
و�أح�صى البيان اع��ت��داءات نفذها
م��ت�����ش��ددون �إ���س�لام��ي��ون ق��ت��ل فيها
 11ي��ه��ودي�� ًا ف��رن�����س��ي�� ًا واع��ت�بره��ا
ع��م��ل��ي��ة ت��ط��ه�ير ع��رق��ي ���ص��ام��ت��ة.
قتل الإرهاب االالف من كل الأديان،
و�أ�شعل املت�شددون حروب ًا يف بلدان
عدة ومل يهتز �ضمري �ساركوزي �إال
على ال  11ي��ه��ودي�� ًا لعله ي�ستدر
عطف املنظمات اليهودية مل�ساندته
يف حمنته الأخالقية والقانونية
حيث يواجه تهم ًا قد تقذف به يف
ال�سجن .واخلائفون من الال�سامية
اجلديدة يريدون �إل�صاقها بالإ�سالم
ومنه بالعرب على وج��ه التحديد
دون �أن ي��روا ما تفعله «�إ�سرائيل»
بالفل�سطينيني ،على �أن املغاالة يف
ا�ستخدام �سالح م��ع��اداة ال�سامية
لقمع الأ����ص���وات امل��ن��ددة بهمجية
«�إ�سرائيل» واملنزعجة من توح�ش
ر�أ�سمال اليهود قد ت�ؤدي على املدى
الطويل �إىل انبعاث الال�سامية يف
الغرب.

قضايا وآراء
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"م�أ�ساة رجل محترم"

•�سهيل الذيب

هي رواية من النمط التقليدي ملبدعها الأديب املحامي حممد �أحمد الظاهر ،لوحة الغالف من
الفن الت�شكيلي احلديث �صممتها جيهان خري ،ن�صفها من اللون الأحمر القاين الدموي ،والن�صف
الثاين �أ�سود مع قليل من اللون الرمادي ،واللون الأبي�ض الغائم ،يف الأ�سود نلمح فر�س الليل فر�س
�صخر ،التي خدمته طوي ًال ،والتي قتلها �آخر �سني عمرها ،يف و�سط اللوحة بقعة بي�ضاء توحي
بانبالج فجر ،ولكنها غري كافية لتبديد كل هذا العتم والدم.
يهدي الكاتب روايته �إىل رجل احلياة ،الذي يولد من رحم امل�أ�ساة.
الرواية:
ً
ً
يف مئة وخم�سني �صفحة من القطع ال�صغري ،ويف واحد وع�شرين عنوانا فرعيا �أجاد تقطيع
العمل الإبداعي فيها ،ي�أخذنا الظاهر يف رحلة تراجيدية ذكرتني ب�أودي�سيو�س �صاحب الرحلة
اخلرافية ،وبطلها يف �أودي�سة هومريو�س ،ويبد�أ الراوي روايته يف الرجوع خطف ًا �إىل اخللف لتف�سري
�أي �أمر يطرحه ،وهذا ما يعطي بع�ض الت�شويق �إىل الرواية ،فزينو بطل الرواية� ،أو ما ميكنني
قوله من تدور الرواية حوله لأن للبطولة �صفات و�سمات مل يكن ميلكها زينو� ،إذ ًا زينو و�شهنار
يغادران القرية الرتكية خل�سة على ظهر فر�س الليل هرب ًا من زوج �شهنار ،ومن ال�شرطة ،التي
تالحقهما ،كان زينو يردد �أغنيته املف�ضلة ك�أبطال الإغريق متام ًا :نازادة يا خمرتي ،ويا فرا�ش
متعتي� ..إين قادم �إليك ..بينما جند �شاهنار تبكي ،وهي نادمة على ما فعلت ،وهي تقول :وداع ًا يا
طفلي ،ويا �أختي ..وداع ًا يا قرب �أمي.
قريتي ،ويا َّ
م�سرية يوم حتى و�صال �إىل احلدود ال�سورية ،لكن التعب �أرهق �شهنار ،ف�أخذها زينو �إىل مغارة
اعتاد املبيت بها ،و�إذ بنا نكت�شف �أن زينو عمل يف التهريب �سبع �سنوات يف هذه املنطقة ،التي يعرف
طرقاتها ،وكل خفاياها� ،أي�ض ًا تظهر �شهنار من خالل مناجاتها �صديقتها نينار “التي مل نعرفها”
ب�أنها زوجة حنايني الآغا ال�شر�س ،الذي تزوجها عنوة من �أبيها الرجل العجوز الطيب.
ً
ق�صة حب عنيفة بني زينو و�شهنار ،ويف تغذية تداعي الأفكار� ،أو اخلطف خلفا جند
�إذا تن�ش�أ ّ
�أن زينو بن الآغا ح�سن كان يف الأ�صل �ضابط ًا يف اجلي�ش الرتكي ،و�أخواه كذلك ،وكان يع�شق نازادة
الراق�صة ،التي كانت تقدم له احلب احلرام ،و�إذ جاء لزيارتها وجد لديها �ضابط ًا كبري ًا ،فقتلها
يف اليوم الثاين ليعلم من �أبيه الآغا �أنه �أر�سل هذا ال�ضابط ليقنعها برتك زينو .يهرب زينو من
العدالة ،التي تالحقه ،فقد حكم عليه بالإعدام.
ً
يف �سورية يعي�ش الزوجان متنقلني يف القرى ،واملدن ال�سورية خم�سة وع�شرين عاما من الب�ؤ�س
والفقر رغم وجود ال�شيخ خطاب وغريه من اخلريين ،لكن زينو ،الذي �سمى نف�سه �صخر ًا ،و�سمى
ك�سار ال يثق ب�أحد،
�شهنار الو�سمز ،ثم �أ�صبحت �أم طالب ،حت ّول يف غربته من فار�س مقدّ ام �إىل ّ
وخا�صة الن�ساء ،ولذلك �أقام عالقة جن�سية مع جارته �سمراء �أخت خليل تعرف زوجته بها ،لكنها
ال تتجر�أ �أن تفاحته ،فقد حتول �إىل وح�ش ب�شري ي�ضرب ،ويهني حتى حني مر�ضت زوجته ،وطلب
طبيبها �ضرورة �إجراء عمل جراحي لها رف�ض �صخر ذلك بحجة �أنها قوية ،و�أغلب الظن �أراد �أن
متوت بعد �أن �أجنبت بنتني و�صبي ًا.
ق�صة غرام فرعية بطلتها نور ابنة �صخر ،والأ�ستاذ �سعيد ،الذي كان يع ّلم
هنا ينقلنا الكاتب �إىل ّ
زهرة �أختها ،حيث كرب الأوالد ب�سرعة قيا�سية لدرجة �أن زهرة ،التي فاج�أتني والدتها �أ�صبحت
ق�صة حب عنيفة بني نور و�سعيد تبوء بالف�شل ل�سبب واه ،وهو �أن
عا�شقة للأ�ستاذ �إبراهيم� ،إذا ّ
�أخا �سعيد الأكرب مل يوافق على زواجه من نور لأنه �سيذهب �إىل اخلدمة الع�سكرية ،ويف اخلدمة
الع�سكرية ير�سل لنور ر�سالة حزينة بعدها نعرف �أنه تعرف �إىل فتاة من درعا �أحبها ،ويريد الزواج
منها.
يف نهاية الدوامة يعود �صخر وحده �إىل قرية زوجه ،وبيت �أبيها لأنه خب�أ �ص ّرة فيه ي�أخذها
ويهرب من الر�صا�ص ،الذي �أطلقه اجلنود عليه ،ويف املغارة عينها ،التي اختب�أ فيها منذ � 25سنة
يختبئ فيها مرة ثانية ،ولكنه حني يهم مبغادرتها يتلقى كمية هائلة من الر�صا�صات ،في�سقط
م�ضرج ًا بدمه ظن ًا من اجلنود �أنه من ثوار الأكراد ،وبعد �أن حمله اجلنود �إىل قائدهم ،ف�إذا به
بوزان �أخو زينو يف م�صادفة نادرة احلدوث ،وال �أدري ملاذا �أراد الكاتب هذه النهاية الغريبة.
ً
املهم �أن “م�أ�ساة رجل حمرتم” كعنوان ال �أراها ت�شبه هذا الكائن ،فباعتقادي مل يكن رجال وال
حمرتم ًا ،فقد ابتد�أ حياته مهرب ًا ،ثم �ضابط ًا ،فقات ًال ال رادع يردعه عن فعل جرميته حتى لو كانت
�ضرب زوجته و�أوالده ،هو رجل متحرر من كل القيم ،و�إن �أظهره الكاتب يف بع�ض ال�صفحات عا�شق ًا
لزوجته ،لكن بدا يل �أن اخليانة ت�سري يف دمه ،فبعد قتله ملع�شوقته ن��ازادة تعرف �إىل �شهنار،
وع�شقها بل خطفها من زوجها وابنيها حتى لو �أن الأمر ب�إرادتها ،وك�أنه ال ميتلك �إال هذا املحر�ض
اجلن�سي ،وحتى متر�ض الو�سمز زوجه ال يتوانى عن الفح�شاء مع جارته �أخت خليل.
يحاول الكاتب يف ال�صفحات الأخرية �أن يرجعه �إىل �إن�سانيته وال�س ّيما بعد �أن �أجرب ابنته نور
وزان �أن يرتدع ،وهذا ما حدث يف نهاية الرواية،
على الزواج من التاجر احللبي ،ولكن �أنى لقاتل ٍ
وك�أن بالكاتب �أراد �أن يقول وب�شر القاتل بالقتل ولو بعد خم�سة وع�شرين عاماً.
كان ميكن للكاتب �أن يجعل البطل فار�س ًا عظيم ًا ،ولكنه م�سخه من دون �سبب مقنع� ،إال �إذا �أراد
�أن يقول �إن الظروف جعلته هكذا ،و�أنا ال �أ�ؤمن بالظروف ،التي جتعل الإن�سان رهينتها بل لعبتها.
وحتى ال ي�أخذه ال�سرد الروائي �إىل �أماكن ال يريدها �أقرتح على الراوي �أي راو �أن يك ّون هيكالً
عظمي ًا لروايته� ،أو فكرة عامة يهتدي بها كي ال يقع يف مطب عدم متكنه من التحكم يف �سري �أحداث
روايته ،ويف هذه الرواية وجدت �أن الراوي كان ميكنه �أن يجعلها رواية من الأدب العاملي ،ففكرتها
ق�صة حب فرعية
ت�ستحق ذلك ،ولكنه �أخذها �إىل �أمكنة كان ميكن اال�ستغناء عنها ،و�أ�ضاف �إليها ّ
البنتي البطل ،اللتني فاج�أتاين ب�أنهما كربتا �إىل هذا العمر بل �أ�صبحتا عا�شقتني فا�شلتني.
حممد �أحمد الظاهر حمام بارع يعمل يف �أدبه على احلبكة البولي�سية ،فيجدها �أيمّ ا �إجادة،
وهنا بنى روايته عليها ،فهي ت�ستحق ،وخا�صة �أن الرواية ابتد�أت بجرمية وبعا�شقني يهربان وال
ندري مِ َ
ل.
على الكاتب ،كما �أرى� ،أن يجيب عن الأ�سئلة الأ�سا�سية ،التي ي�ضمنها عمله الإبداعي� ،أو على
الأقل �أن ي�شري �إليها ولي�س �صحيح ًا �أبد ًا �أنه على الكاتب �أن يكتب فح�سب ودع التف�سري للقارئ.
حممد �أحمد الظاهر بكل احلاالت ،فقد �أجدت و�أبدعت �شكر ًا من كل قلبي.

د.ح�ســن حميد

ا�ستذكار حممود دروي�ش
ـ2ـ

قلتُ ما �سبق ،لكي �أ�ؤكد فرادة جتربة حممود دروي�ش ال�شعرية
من جهة ،واحلياتية من جهة �أخرى ،وقد تداخلتا �إىل حد التماهي
والتطابق ،بحيث �صارت الواحدة منهما مر�آة للثانية� ،أقول �إن هذه
الفرادة تتجلى يف الأمور الآتية:
� ً
أوال:
وعى حممود دروي�ش مبكر ًا ،وهو ال يزال على مقاعد الدرا�سة،
�أنه كائن منذور لل�شعر ،و�أن ال طاقة له على فعل �أي �شيء �سوى
كتابة ال�شعر ،وقد جتلى هذا الوعي عرب �إح�سا�سه مبا ميتلكه من
موهبة �شعرية فطرية تكاد تكون والدتها مكتملة ،على الرغم من
الظروف ال�صعبة التي عا�شها يف كنف �أ�سرته التي عرفت اللجوء
وويالته� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن �أكرث من مليون فل�سطيني ،بعد �أن دمرت
قريته [ال�بروة] يف اجلليل الأعلى تدمري ًا كام ًال مع حوايل
( )1000قرية فل�سطينية ،بدء ًا من عام  ،1948وما تال هذا الزمن
و�صبغت بهمجية االحتالل الإ�سرائيلي وق�سوته..
اجلارح من �أزمنة ُ
على مقاعد الدرا�سة ،مل يكن حممود دروي�ش متفوق ًا �إىل حد
الإبهار ،و�إمنا كان طالب ًا عادي ًا راح يجتاز ال�صنوف �صف ًا �صف ًا من
دون �إعاقة �أو م�شكالت درا�سية� ،أما منهاجه الدرا�سي ،وهو منهاج
نحت منه تواريخ العرب ،وتاريخ
و�ضعته ال�سلطات الإ�سرائيلية التي ّ
فل�سطني وجغرافيتها ،والعلوم الدينية ،وكل الروابط و الأفكار
الوطنية للهوية الفل�سطينية الواحدة ،وكل الروابط التي تقول
�إن فل�سطني هي جزء من الوطن العربي ،كما �أن املنهاج الدرا�سي مل
يول اللغة العربية كبري العناية ،و�إمنا �صرف عنايته كلها من �أجل
تدري�س اللغة العربية �أو ًال ،واللغة االنكليزية ثاني ًا ،وذلك لكي
يقطع كل جذر للطلبة ي�شدهم �إىل هويتهم الوطنية الفل�سطينية،
وهويتهم القومية العربية ،و�صبغتهم االجتماعية �أي�ض ًا.
ومع ذلك ،نبغ حممود دروي�ش يف قول ال�شعر لأن املوهبة كانت
�أكرب من �أن حتيط بها �أ�ساليب القمع الإ�سرائيلية ،لذلك راح يقر�أ
يف الكتب العربية� ،أ�شعار العرب ،وتاريخهم ،و�أعالمهم ،و�أيامهم،
وبطوالتهم ،وعلومهم ،وخطابتهم ،وفقههم ،ودياناتهم ،و�صالتهم
مع احل�ضارات الإن�سانية الأخ��رى ..قر�أ ذلك يف املكتبات العامة
واخلا�صة ..التي احتفظت بها امل�ؤ�س�سات والبيوت الفل�سطينية
بو�صفها جزء ًا �أ�سا�سي ًا من الرتاث الفل�سطيني العزيز .وقد �أده�شت
هذه القراءات �أ�ساتذة حممود دروي�ش لأنها كانت من خارج املنهاج
التدري�سي متام ًا ،ال بل كان بع�ض �أ�ساتذته ال يحيطون بها وال
يعرفونها �أ�ص ًال ..وقد كانت بدايته ال�شعرية يف وقفاته الأوىل،
يف املنا�سبات الفل�سطينية التي حتلق حولها جمهرة كبرية من �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني ،الذين قالوا :هذا هو ال�شاعر ..حادي البالد
بالقول امل�ؤ ّثر ،واملعنى النبيل.
مل يكمل حممود دروي�ش تعليمه اجلامعي داخل بالدنا فل�سطني،
و�إمنا اكتفى بنيله ال�شهادة الثانوية (التوجيهي) ،وكان �أن انتدب
للدرا�سة يف �أحد معاهد التدري�س يف االحتاد ال�سوفييتي ..ليح�صل
على �شهادة عليا يف العلوم ال�سيا�سية ،غري �أنه �أقلع عن هذه الدرا�سة
التي �أح�س ب�أنها ثقيلة وموجعة وقاتلة لروح ال�شعر ،على الرغم
من �أنه �سافر �إىل االحتاد ال�سوفييتي وبقي فيه مدة �سنة كاملة..
�أو �أزيد بقليل..ومن االحتاد ال�سوفيتي عاد �إىل القاهرة ولي�س �إىل
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،ويف القاهرة ،حيث هي الثقافة وال�شعر
وو�سائل الإعالم بدت قامة حممود دروي�ش ال�شعرية الطويلة على
الرغم من وج��ود �شعراء م�صر الكبار �أمثال� :أحمد عبد املعطي
حجازي ،و�صالح عبد ال�صبور ،وحممد عفيفي مطر ،و�أم��ل دنقل،
وغريهم ..وكان �أن عمل يف �إذاعة �صوت العرب� ،أ�شهر �إذاعة عربية
�آنذاك ،ف�صار �صاحب برنامج �إذاعي مميز ،وكان �أن عمل يف جريدة
الأهرام اجلريدة العربية الأ�شهر �آنذاك �أي�ض ًا ،ف�صار �صاحب �أ�شهر
عمود �صحفي على الرغم من وجود كتّـاب جريدة الأهرام الكبار،
�أمثال :حممد ح�سنني هيكل ،وتوفيق احلكيم ،وجنيب حمفوظ،
ويو�سف �إدري�س ،و�أحمد بهاء الدين ،وغريهم ،ومن م�صر ذاعت
�شهرة حممود دروي�ش يف جميع البالد العربية ،ف�صار ال�شاعر
الأكرث معروفية تعبري ًا عن الق�ضية الفل�سطينية على الرغم من
وج��ود �شعراء فل�سطني الكبار �أمثال:عبد الكرمي الكرمي( �أبو
�سلمى) ،ويو�سف اخلطيب ،وه��ارون ها�شم ر�شيد ،وف��دوى طوقان،
ومعني ب�سي�سو ،وخالد �أبو خالد ..،الخ.
كل هذه املجريات ..وعاها حممود دروي�ش لهذا مل يعتكف على
�شيء �سوى على ق�صيدته التي �ستكون مدونة ال�شعر الفل�سطينية
الأب��دى بني �أن��داد كبار من �أه��ل ال�شعر الفل�سطيني والعربي يف
�آن ال�سيما و�أن���ه وع��ى �أن �أه��م نقاد ال��غ��رب ،وم��ن بينهم النقاد
الفل�سطينيون ،قد كتبوا عن �شعره ،و�شعر زمالئه داخ��ل الوطن
الفل�سطيني املحتل ..تعريف ًا ،وحتلي ًال ،وتقريظ ًا ،ومن ه�ؤالء ،على
�سبيل املثال ،رجاء النقا�ش ،ويو�سف اخلطيب ،وغ�سان كنفاين.
هذا �أمر ،والأمر الآخر يتمثل يف �أن املناهج الدرا�سية يف بع�ض
البالد العربية ،ومنها �سورية� ،أدخلت ق�صائد حممود دروي�ش بني
ت�ضاعيفها ،وال�سيما يف ال�سنة الأخ�يرة من ال�شهادة الثانوية..
بو�صفها الق�صائد الأب���دى التي متثل م��ر�آت�ين مهمتني ،الأوىل:
ت�شمل الأدب العربي املقاوم ،والثانية :ت�شمل علو كعب الق�صائد
من الناحية الفنية متثي ًال لتجليات احلداثة التي بلغتها الق�صيدة
العربية.
كل هذا حدث وبدا ..وحممود دروي�ش مل يبلغ من العمر الثالثني
�سنة.

ً
ثانيا:
�إخال�ص ًا للعقيدة ،بو�صفها التعبري عن الق�ضية ،والتعبري عن
نحى حممود دروي�ش كل م�شاغل احلياة،
املوهبة واحلداثة والنبوغّ ،
وكل امل�س�ؤوليات الإدارية ،واملنا�صب ال�سيا�سية بعيد ًا عن م�شروعه
ال�شعري� ،سوى امل�س�ؤوليات التي كان لها عالقة مبا�شرة بالكتابة،
والإبداع ،والن�شر ،فت�سلم م�س�ؤوليات التحرير يف جمالت فل�سطينية
عدة ،منها جملة (�ش�ؤون فل�سطينينة) حيث عمل مع الراحل الكبري
�أني�س ال�صايغ ،وجملة (الكرمل) ..وقد تخ ّلى عن امل�س�ؤولية التي
كلف بها كع�ضو يف اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف طواعية على الرغم
من ال�ضغوط الكثرية التي تعر�ض لها لكي يبقى يف من�صبه ،ثم طلب
�إليه� ،أن يكون وزير الثقافة الفل�سطينية ،لكنه رف�ض وب�شدة ،وقال
ملن حاول ال�ضغط عليه� :إما ال�شعر ،و�إما ال��وزارة! فكان االنحياز
واال�صطفاف �إىل جانب ال�شعر.
ح��ت��ى ال�����زواج ،وت���أث��ي��ث ال��ب��ي��ت ال��ع��ائ��ل��ي ،وت��رب��ي��ة الأوالد،
واال�ستجابة ل��رج��اءات وال��دت��ه ،والن�ساء اللواتي تعرف �إليهن
وتعرفن �إليه ،والأ�صدقاء الذين طالبوه بكل الرجاء� ..أن ي�ستقر
عائلي ًا ..كي ي��روا �أوالده من جهة ،ونبوغه الإب��داع��ي يف نبته
اجلديد من جهة ثانية .ال بل �إن زواجيه االثنني ،الأول :من
�شابة م�صرية ،والثاين :من �شابة �سورية ..مل ي�ستمرا ،ومل يثمرا
�أي�ض ًا لأن حممود دروي�ش قال للزوجتني بكل و�ضوح �أنه غري قادر
على االرتباط بالأوالد لأنه غري قادر على تربيتهم ،وهو الطائر
الذي ال يعرف مكان ًا له �سي�ستقر فيه .كل هذا� ..سواء �أكان حاالت
رغبوية �شخ�صية �أو رج��اءات �أ�سرية �أو �صداقية ،مل ي�ستجب
حممود دروي�ش لها كي ال يغادر ق�صيدته ،وكي ال يجايف �إبداعه،
ويف هذا تربخ فكرة جوهرية فحواها هو �أنه �ألزم نف�سه بالعقيدة
التي تعرب عن فل�سطني �شعب ًا ،وتاريخ ًا ،و�أر�ض ًا ،و�أ�سطورة ،وت�ضحية،
و�إبداع ًا ،و�سمو ًا فني ًا.
ً
ثالثا:
التفات دور الن�شر العاملية ،و�أهل الرتجمة �إىل ق�صيدة حممود
دروي�ش التفات ًا طوي ًال ،الأمر الذي ر ّتب على حممود م�س�ؤوليات �أكرب
و�أ�شمل ..ومنها �أنه لي�س �شاعر ًا فل�سطيني ًا فح�سب� ،أو �شاعر ًا عربي ًا
وح�سب ،و�إمن��ا هو ،وبب�ساطة �شديدة� ،شاعر كوين لأن ق�صيدته
حمت�شدة باملعاين والرموز الإن�سانية التي ال ين�شغل بها القارئ
معطى �أ�ص ًال للق�صيدة ،كما ال ين�شغل بها القارئ
الفل�سطيني بو�صفه ً
العربي بو�صف مرجعية لها ..فح�سب ،و�إمنا هي ق�صيدة كونية يف
م�ضامينيها وجمالياتها.
ال ،بل �إن ق�صيدته اخرتقت كل احلواجز واملعازل والأ�سالك
ال�شائكة ،والأفكار اال�ستيطانية والعن�صرية والعدوانية ..ف�صارت
مدار بحث داخل الكني�ست الإ�سرائيلي ومدار �س�ؤال عن �إمكانية
دخولها �إىل املناهج الدرا�سية الإ�سرائيلية بو�صفها �أمنوذج ًا من
�أمنوذجني ،الأول :العدوانية الرائجة بني طياتها� ،أعني العدوانية
الفل�سطينية جتاه احلقد الإ�سرئيلي ،ومثا ًال على ذلك ق�صيدته
{�أيها العابرون يف الكلمات العابرة} ،والثاين :بو�صفها ق�صيدة
لأحد رعايا الكيان الإ�سرائيلي ،ال لأحد مواطنيه ،كي يدلل على
دميوقراطية الزائفة من جهة ،وتقديره لل�شعر اجلمايل من جهة
�أخرى كي يبعد م�شهدية ال�صورة الدموية التي باتت تعريف ًا للكيان
ال�صهيوين.
�إن معروفية ق�صيدة حممود دروي�����ش عاملي ًا عرب الرتجمة،
وطوافها املكاين يف غري مكان وجهة وبلد وق��ارة يف العامل ..كان
ي�شكل للعدو ال�صهيوين حتدي ًا مل ي�ستطع احلد من ت�أثريه النفاذ� ،إال
عندما حجبت عنه جوائز عاملية كربى لعل يف طالعها جائزة نوبل.
ً
رابعا:
ال ميكن فهم فرادة جتربة حممود دروي�ش �إال مبعرفة الكثري من
�أ�سراره اخلا�صة به ك�شخ�ص ،وبن�صه كمدونة ،مع �أنه كان حري�ص ًا
جد ًا على �سرانية كتابته للق�صيدة التي عدها �أ�شبه بالع�شيقة
خل�صو�صيتها الق�صوى ،وبذلك ف�إن مواعداتها �سرية ،ولقاءاتها
�سرية ،والأحاديث �إليها �سرية ،و�صفاتها �سرية ،واالجتماعات
بها �سرية ،ا�سمها �سر ،وجمالها �سر ،والقلق عليها �سر ،واخلوف
من ح�ضورها وغيابها �سر ،ابت�سامتها �سر� ،أوجاعها و�أمرا�ضها
�سر� ،إحتجابها �سر ،و�أ�شواقها ولهفاتها �سر ،دروبها ورغباتها �سر،
االت�صال بها �سر ،والنفور منها �سر ،قبولها و�إدبارها �سر� ،صمتها
ومتتماتها �سر.
احل��ال هي كذلك بالن�سبة للق�صيدة التي ان�شغل بها حممود
دروي�ش �أن مو�ضوعها �سر ،وورقها وحربها �سر ،ومواقيتها �سر،
وانحدارها وعلوها �سر ،ون�شرها ومنابرها �سر ،قدومها ورحيلها
�سر ،و�صياغتها وثقافاتها �سر ،وينابيعها ومرجعياتها �سر ،ودوافعها
وغاياتها �سر ،وقراءاتها الأوىل �سر ،ودندناتها الأوىل والأخرية
�سر ،وم�سوداتها الأوىل �سر.
كثري من �أ�صدقاء حممود دروي�ش حتدثوا عن طقو�سه اخلا�صة..
لكن ذلك احلديث كله كان من الأ�سرار �أي�ض ًا� ،أو قل من الظنون
وح�سب ..لأن احلقيقة النا�صعة ذهبت مع �صاحب الق�صيدة ،فما من
�أحد عرث بني �أوراق حممود دروي�ش على م�سودات �أوىل لق�صائده،
وما من �أحد عرث على نوعية احلرب� ،أو نوعية الأقالم �أو الأوراق
التي كان يكتب عليها ..ذلك لأن هذا كله� ..سر من �أ�سرار ق�صيدته
اخلالدة.
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قراءات

مرايا الدكتور محمود موعد

• �أحمد �سعيد هوا�ش
ي��ت��ح��دث يف الإذاع�����ة املحلية يف �أح��د
منظمة التحرير الفل�سطينية ،كما كان
نفحات �أ�شجان الروح امل�صهور بالأمل:
غليلك؟ /ح��رت واهلل ما يكتب بانتظام زاويته املميزة يف �صحيفة
�أيها ال��روح :كيف �أطفئ
ِ
الربامج الثقافية ،فيقول فيما معناه :لقد
لك
الذي
ال�سوري
العربي
القطر
يف
«البعث»
الذي �أ�صطفي ِ
�أ�صبت مبا ي�شبه املوت بعد حرب اخلليج
ل�ست �أخ�شى عليك تخليف كونٍ /قد تعجلت من دناه �أحبه.
الثانية ،و�أ�صبحت يف و�ضع ال �أعرف هل
املرحوم
فقيدنا
عند
«نعمة»
أمل
ل
ا
وكان
رحيلك
�أحيا فع ً
ال؟ �أو �أنني يف حالة موت!! فكنت
غري �أين م�سائل حني مت�ضي/:من لأهل الآالم يبقى حمود موعد ،حني ت�أجج يف �صدره فخلق
حي
�أ�ستمع لأغاين «ف�يروز» لأ�شعر �أنني ٌّ
ال��ت��ف��اوت البعيد يف ال��ه��دف ،وال�شعور
بديلك؟
�أرزق.
هذا الأمل الذي يحل يف النفو�س الكبرية فيتحول �إىل والإدراك بني روحه و�أرواح �سواد النا�س،
نعم لقد تكالبت على فقيدنا �آالم وطنه
�إب���داع ،ه��ذا الأمل ال��ذي ي�ؤجج �صدور املت�سامني من بني فكنت تراه معقب ًا على بحث �أو ق�صة �أو
«فل�سطني» و�آالم �أمته العربية و�أنّى لهذا
الب�شر فيخلق التفاوت البعيد يف الهدف ،وال�شعور والإدراك رواية �أو على جممل ما جاء يف �أحد �أعداد
اجل�سم النحيل �أن يتحمل!!....
بني �أرواحهم و�أرواح �سواد النا�س ،هذا الأمل على مرارته جملة املوقف الأدب��ي ال�شهرية ال�صادرة
لقد كان الفقيد الدكتور حممود موعد
يجد فيه �أ�صحاب النفو�س الرقيقة عذوبة ،ولذة يب�سطان ع��ن احت���اد الكتاب ال��ع��رب بكل توا�ضع
ومو�ضوعية.
�أمام ب�صريتهم �آفاق الرفعة والإثارة
ميني النف�س بالعودة لقريته «ال�صفورية»
وامل�شاركة الوجدانية ،يف �أ�شجان بني
و�أذكر �أنني كنت قد طلبت من الفقيد ليطفئ نار ال�شوق واحلنني الكامن يف نف�سه الظامئة ،ويرقد
أنوي
�
كنت
لكتاب
مقدمة
يل
يقدم
أن
�
الإن�سان..
اجل�سم النحيل يف ترابها الندي بني �أح�ضان الطبيعة التي
�إن��ه��م ال�����ص��ف��وة م��ن الب�شر ن���ذروا
ن�شره فقال يل :موافق لكن �س�أكتب يزينها زهر الربقوق الأحمر ال��ذي كان يحبه  ...فكان
أكربت
�
وقد
�ضمريي،
علي
ميليه
الذي
�أرواح���ه���م ف���داء للوطن و�أب��ن��ائ��ه ال
ّ
يكابر لعله يجد بارق الأم��ل بالعودة� ،أو بت�ضامن عربي
فيه ه��ذه ال����روح ،وال عجب يف ذلك
تهمهم احلياة� ،إال بقدر ما ينتفع بها
يحقق لهذه الأم��ة بع�ض �آمالها ،لئال تتكالب عليها قوى
فلرمبا ك��ان ال�سبب الكامن وراء قلة
الآخ��رون الذين هم يف �أم�س احلاجة
لذوات النفو�س الأثرة املعطاء ،التي كان الأمل “نعمة” حني ت�سامت �إنتاجه الق�ص�صي والنقد غري املن�شور ،ال�شر!
ولكن ذلك مل يره ..بل لنقل كانت الأمور ت�سري لأ�سو�أ
ت�ضحي وت��ذي��ب ج��وارح��ه��ا يف �سبيل روحه عن �أرواح �سواد النا�س ،فكان لأن��ه ما كان لري�ضى عن �إنتاجه رغم
فكان قرار الفقيد ب�أن ي�شغل نف�سه ليبعدها عن واقع �أمته
حياة الآخ��ري��ن� ،إنهم ال�شموع التي يقابل الإ�ساءة باحل�سنى وذلك حني جودته الفائقة.
وقد كان الأمل «نعمة» حني ت�سامت املرير وواق��ع وطنه «فل�سطني» املحزن بالعمل ال�صامت،
ي�صهرها الأمل فت�ضيء �سبل
اخلري كان يتلقاها بع�ض ذوي النفو�س
روح��ه عن �أرواح �سواد النا�س ،فكان وحب الطبيعة ،والتجوال بني احلقول يف الغوطة ،و�سهول
واحل���ق واجل��م��ال ل�ل�أج��ي��ال لت�سلك
املري�ضة.
ال��ط��ري��ق ال�����ص��ح��ي��ح وحت���اف���ظ على
يقابل الإ�ساءة باحل�سنى وذل��ك حني حوران ،وجبل العرب ،ول�شد ما كان ي�شعر بالفرح لر�ؤية
النفو�س
ذوي
�����ض
ع
��
ب
يتلقاها
ك���ان
ال�شعلة امل�ضيئة �إىل ما �شاء اهلل...
زهر الربقوق الأحمر الذي كان يحبه لأنه يذكره بحقول
�إن��ه��م الأدب���اء وال�شعراء واملفكرون
املري�ضة الذين ال ي�صلحون �أن يكونوا قريته «ال�صفورية» يف �شمال فل�سطني و�أخري ًا ذوى برقوق
له.
تالمذة
–
أحوال
ل
ا
أح�سن
�
يف
–
ال��ذي��ن �أع��ط��وا الإن�����س��ان��ي��ة خال�صة
الدكتور حممد موعد ،حيث جتمع عليه اجلفاف ،وال�صقيع
عبقريتهم ...من هم؟!...
ن��ع��م ل��ق��د ك���ان الأمل «ن��ع��م��ة» عند واحل�����ش��رات ال�����ض��ارة ،على �أم��ل �أن ينبت يف ك��ل الأر���ض
فقيدنا امل��رح��وم «امل��وع��د» فكان يجد
هم الذين �أناخ عليهم الدهر بكلكه
ف��ي��ه «ع��ل��ى م���رارت���ه» ع��ذوب��ة ول��ذة العربية.
فتجرعوا الأمل فكان �إب��داع�� ًا رائع ًا،
ورحل الدكتور حممود موعد ،و�أبقى لنا «مراياه» التي
فلوال فقد «�صخر» ملا قر�أنا ال�شعر لل�شاعرة «اخلن�ساء» ،يب�سطان �أمام ب�صريته �آفاق الرفعة والإيثارة وامل�شاركة
ولوال �أ�سر �أبي فرا�س احلمداين ملا قر�أنا وت�أملنا لزفرات الوجدانية يف �أ�شجان الآخرين ...فكان من ثمرته هذه عك�ست �آالمه و�آماله املمزقة على �شعب م�شرد بائ�س يزداد
الفار�س ال�سجني احلمداين ،وال�صاحب بن عباد ،وغريهم املكانة الرفيعة التي تبوءها الراحل الكرمي يف حياته ي�أ�س ًا وب�ؤ�س ًا يف كل ليلة ،مما يزيد يف �إحباطاته وانك�ساراته.
من املبدعني والعباقرة الذين خلدهم �إبداعهم على مدى بالإ�ضافة ملنا�صبه التعليمية املميزة من تدري�س وكتابة ،كما ترك لنا «رباعية املوت واجلنون» التي تنب�ش �أظافرها
الدهر...
فقد ب��ذل وقته وماله وج��ده بال�سفر واخل��دم��ة العامة يف اجل�سد الفل�سطيني والعربي بجنون وحقد.
والدكتور الأدي��ب حممود موعد من هذه الكوكبة ،قد للوطن اجلريح والأمة املتعرثة ،كما عمل يف رعاية ال�صم
نعم رح��ل الدكتور حممود موعد مبكر ًا وه��و يف عمر
يختلف م�صدر �آالمه عنهم ،ولكن الأمل بكل ت�أكيد يذيب والبكم وان�شغل بق�ضايا التنمية الفكرية للمعوقني ،فك�سبه ال���ورد يف عمر ال�برق��وق الأح��م��ر ،ال��ذي يعطي م��ا عنده
جوارحه ،ويعي�ش بني جوانحه...
هذا العمل رفعة ملا يتميز به من �إيثار وم�شاركة وجدانية يف دفعة واحدة ثم يودع ذاوي ًا ...تارك ًا وراءه العطر والذكر
قلت �إن قلب الدكتور حممود موعد مفعم ومثقل بالآالم� ،أ�شجان �أبناء �شعبه و�أمته العربية.
احل�سن« ...والذكر للإن�سان عمر ثان»
وكان هذا الأمل «نقمة» على فقيدنا
وهذه الآالم كانت له نعمة ونقمة يف �آن معا:
رح���م اهلل ال��ف��ق��ي��د حم��م��ود موعد
ً
ً
امل��رح��وم «امل��وع��د» �إذ زاد م��ن �آالم��ه
�إن حزين ال كالهموم وجوم ًا /هو يبدو مقد�سا عبقريا
و�أح�سن مثواه ،لقد كان �إن�سان ًا نبي ً
ال
�إن بكت مقلتي وع�ص ف�ؤادي�/أبعث اللحن �ساحر ًا وعلويا وهمومه التي ترتاكم يف �أح�شائه من
وعلم ًا �شاخم ًا ،و�أمثولة ح�سنة يقتدي
لقد ك��ان الأمل «نعمة» عند فقيدنا ذل��ك �أن��ه �صاحب جراء الهم الذي حمله �صغري ًا وكرب
بها يف احل��ب وال��وف��اء والوطنية وال
نف�س كبرية حولت الأمل �إىل �إب��داع ومن قبله �إىل كفاح معه وكرب حتى بات ال يحتمل لثقله،
�أدل على ذلك من احلفاوة التي لقيها
م�ستمر ،منذ كان طف ً
ال م�شرد ًا غادر قريته «ال�صفورية» يف وكيف ت�ستطيع روحه �أن ترى الفرح
والكلمات الطيبة التي قيلت يف �أربعينه،
�شمال فل�سطني �إىل لبنان ثم �سورية فجد وعمل حتى نال وهو يرى ب�أم عينيه بلده «فل�سطني»
التي
«مراياه»
لنا
أبقى
�
و
رحل
ال�شهادة الثانوية ثم ح�صل على الإجازة اجلامعية يف علوم وه��و يق�سم �إىل كانتونات �صغرية ال
وم��ن احل�شد الغفري من حمبيه الذين
على
املمزقة
آماله
�
و
آالمه
�
عك�ست
اللغة العربية و�آدابها يف عام 1965م ،ثم ق�صد «باري�س» ميلك القائمون عليها �أي حرية يف
غ�صت بهم قاعة املركز الثقايف باملزة
لينال الدكتوراه من �أرقى جامعات العامل «ال�سور بون» يف التنقل �أو التعبري ع��ن م�شاعرهم �شعب م�شرد بائ�س يزداد ي�أ�س ًا – على �سعتها – وذلك لأكرث من ثالث
عام 1979م ،مل تبهره ح�ضارة فرن�سا و�أ���ض��واء باري�س حتت وط���أة ج�بروت املحتل املغت�صب وب�ؤ�س ًا يف كل ليلة ،مما يزيد يف �ساعات ،وال عجب يف ذل��ك ،فقد كان
ومل تثنه عن طموحاته وم�شاريعه الثقافية ،ف�أتقن اللغة الإ�سرائيلي ،ال��ذي يعطيهم الوعود
الفقيد حمب ًا جلميع النا�س ومن جميع
الفرن�سية وترجم �إليها خمتارات من الق�ص�ص الفل�سطينية ،بال�سالم امل��وع��ود ،وه��م ال يجدون
�إحباطاته وانك�ساراته.
الطبقات من مثقفني و�أن��ا���س ب�سطاء
باال�شرتاك مع امل�ست�شرقة ال�سوي�سرية «كلود كرول» كما �إال ال�سراب واخل��داع �أمامهم ،فماذا
كان يتودد �إليهم بتوا�ضعه و�أدبه اجلم
كتب �شعره بها ،ون�شره يف ديوان يحمل عنوان عا�شق من يقول ه�ؤالء ل�شهداء فل�سطني والأمة
ويجتمع معهم وي�ساعدهم يف كل مكان:
العربية ال��ذي��ن �ضحوا ب���أرواح��ه��م
فل�سطني (1990م).
يف اجلامعة واملدر�سة واملخيم ،واحلي
وعندما عاد من فرن�سا ،عمل الفقيد �أ�ستاذ ًا يف كلية يف �سبيل التحرير ال��ك��ام��ل للرتاب
لذلك قابلوه حب ًا بحب وقد ح�صد ما
الآداب ،وكلية الرتبية ،ومدر�س ًا يف املعهد العايل للعلوم الفل�سطيني.
�أذك��ر �أنني �سمعت الراحل الفقيد
امل�سرحية ،كما تقلد من�صب امل��دي��ر ال��ع��ام للرتبية يف
غر�سته يداه.
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• �صالح خ�ضور
•الفيل�سوف اليوناين �سقراط «479
ـ  399ق .م» ،ول���د وع��ا���ش يف �أثينا
نحات و�أ ٍّم قابلة (مولّدة
القدمية ل ٍأب ّ
�أط��ف��ال) ،وق��د ورث مهنة النّحت عن
وال��ده ،غري �أنّ نبوغه املبكّر ،وتفكّره
يف �أمور الكون واحلياة ،جعله ين�صرف
�إىل ن�شر �أفكاره الفل�سف ّية و�آرائه اجلريئة
واجلديدة بني تالمذته ،ويف �أو�ساط ال�شعب
الأث��ي��ن��ي ،حيث ك��ان ي��ت��ج�� ّول يف ال�����ش��وارع
والطرقات واملالعب ،ويتحدث �إىل النا�س
يف الف�ضيلة والعدل والتقوى ،و�أمور �أخرى،
وحمر�ض ًا
مغري ًا �إ ّياهم باجلدل واملناق�شة،
ّ
ل��ه��م للبحث ع��ن امل��ع��رف��ة وال��ف�����ض��ي��ل��ة،..
ال�سائدة
وللت�شكيك يف كث ٍ
ري م��ن الأف��ك��ار ّ
واملوروثة .وكان يتبع يف حواراته مع النا�س
منهج «التّوليد» ،ب�أن يعاون من يحاوره على
ا�ستخراج املعرفة من دخيلة نف�سه!
حل ْق َبة التّي عا�ش فيها
•وقد �شهدت ا ِ
�سيا�سية واقت�صادية ،فبعد
ّبات
ٍ
�سقراط ،تقل ٍ
�أن كانت احلياة مزدهرة يف �أثينا ،تراجعت
حالة من ّ
ال�ضيق
و�أ�صبح النا�س والبالد يف
ٍ
ّ
ال�شديد ب�سبب احلرب التي ن�شبت بني �أثينا
و�إ�سربطة .و�سقط احلكم الدميقراطي َّ
وحل
حملَّه حكم «�أوليجار�شي» من طبقة الأغنياء
والتّجار� ،إىل �أن ا�ستطاع «ترا�سبيولو�س»
و�أعوانه �إعادة الدميقراطية �إىل �أثينا.
غري �أنّ ترا�سبيولو�س و�أتباعه ،خافوا
م��ن التحري�ض ال��ذي ميار�سه �سقراط يف
�أو�ساط ال�شعب ،واعتربوه �أنّه ،هو وتالمذته
وم��ري��دوه ،م�س�ؤولون عن اهتزاز الف�ضائل
مما �أثار �سخطهم عليه ،فاتّهموه
وتراجعهاّ ،
باملروق الديني ،و�إف�ساد ال�شباب ،عن طريق
الأفكار التي يلقّنها لهم ،وق�� َّرروا بناء على
هذه التّهم املغر�ضة ،تقدميه �إىل املحاكمة.
ـ حماكمة �سقراط ـ
ُق����دِّ م ���س��ق��راط للمحاكمة �أم����ام هيئة
حملّفني م�ؤلّفة من  565قا�ضي ًا اختارهم
بالقرعة الع�شوائ ّيةْ  ،وبح�ضور
عا ّمة النّا�س
ِ
تالمذته وزوجته وجمع غفري من النّا�س.
وعندما فرغ املدّ عي العا ّم من تالوة التّهم
املوجهة �إليه ،نه�ض �سقراط وهو يف قف�ص
ّ
الإتِّ��ه��ام ،وخاطب ال�شعب الأثيني ،قائ ًال:
«�أ ّيها الأثين ُّيون ،..لقد ع�شتُ �شهم ًا �شجاع ًا،
ومل �أترك مكاين بينكم ،خوف املوت ،..وما
ال�س ّن ،م�ستطيع ًا
�أراين اليوم ،وقد تقدَّ مت يف ِّ
�أن �أه��ب��ط ع��ن ذل��ك امل��ق��ام يف ال�شجاعة،
ف�أتخلى عن ر�سالتي التي �أُلهمتُ �إ ّياها ،والتّي
أب�ص َر النا�س ب�أنف�سهم ،..ف�إذا
تهيب بي �أن � ِّ
ري هو ما ي�س َّمونه �إف�ساد
ك��ان ذل��ك التّب�ص ُ
لل�شباب الأث��ي��ن��ي� ،أال فاعلموا �إذن� ،أ ُّيها
الق�ضاة� ،أنكم �إن �أخليتم �سبيلي يف هذه
ال�ساعة ،ف���إنيّ عائدٌ من فوري �إىل ما كنت
تعليم احلكمة!».
عليه من
ِ
•وهنا َع َلتْ همهمة الق�ضاة ،و�أظهروا
غ�ضبهم وا�ستنكارهم ،..غري �أنّ �سقراط مل
ي�أبه لهم ،وم�ضى يقول« :ال حت�سبوا دفاعي

هذا عن نف�سي ،خوف ًا عليها ،بل
خوف ًا عليكم �أنتم يا �أه��ل �أثينا
الأح ّباء ،ف�إنّني �أخ�شى �أن تفقدوا
بفقدي ،رج ًال ال ُيع َّو�ض ،ف�إنَّكم ،احكموا مبا �شئتم ،واعلموا �أنَّ
وح����قِّ الآل���ه���ةْ  ،ل��ن جت����دوا ،من نفو�سكم هي التي يف كف ِّة امليزان،
يب�صركم بعوراتكم ،ال نف�سي �أنا ،فاحر�صوا على
بعدي� ،أحد ًا ِّ
ّْ
واحلق.
العدل
ِ
لرتك�ضوا ك��اجل��ي��ا ْد� ،إىل غايات
اخلري والف�ضيلة والإح�سانْ !».
•وازداد ���ض��ج��ي��ج ال��ق�����ض��اة،
�����س رئي�سهم باخلطر الّ��ذي
و�أح ّ
ت��ت��ع�� َّر���ض ل��ه ح��ي��اة الفيل�سوف
�أه��رب من امل��وت� ،..إنيّ
ب�سبب ه��ذه اللَّهجة احل����ا ّدة ،ف��ق��ال له :ال �أ�ستطيع �أن �أتخلّى
«�ألي�س من الأف�ضل �أن تك�سب عطف املحكمة عن املبادئ التي ناديتُ
ب��د ًال من �أن تتحدَّ اها بهذا ال�� َّزه�� ِو ..وهذا بها ع��م��ريَ ك��لَّ��هْ  ،..بل
ّ
ال�شموخ؟» ،ف�أجابه �سقراط�« :أتريدين ح َّق ًا �إنَّ���ن���ي ي���ا �أق��ري��ط��ون،
َ
�أن �أ َت َر َّ�ضاكم يا �أهل �أثينا،
ِ
باملديح وال َّثناءِ �أرى �أنّ ه���ذه امل��ب��ادئ
��اذب ،..و�أن �أُر���ض��ي غ��رورك��م
ال��ك ْ
ُّ
بالتو�سلِ الغالية التي ناديتُ بها
ً
والبكاء؟»َّ ،
ثم ا�ستطرد قائال« :والآن� ،أ ُّيها ح��تّ��ى ال��ي��وم ،ج��دي ٌ
��رة
�
واعلموا
�شئتم،
��ا
مب
احكموا
الق�ضاة،
أنَّ
ب��ذل��ك ال�� َّث��م ْ��ن� ،..أج��ل
نفو�سكم هي التي يف كف ِّة امليزان ،ال نف�سي يا �أقريطون ،..لي�ست
ّْ
واحلق.»..
�أنا ،فاحر�صوا على العدلِ
احلياة نف�سها �شيئ ًا،..
•وعندما �س�أله كبري الق�ضاة ع��ن � ِّأي ول��ك��ن �أن نحيا حياة
َ
فذلك هو كلّ �شيء!».
ري واحلقِّ والعدلْ ،
ال��ع��ق��وب��ات ي��ظ��ن �أنَّ����ه ي�ستحقُّها؟ �أج���اب اخل ِ
علي ،هو
مبت�سم ًا�« :إنَّ �أَ ْل َي َق ٍ
حكم ت�صدرونه َّ
نفقة
�أن حتكموا يل ب�أن �أُطْ َع َم و�أُك�سى على
ِ
ـ النهاية احلزينة ـ
ال��دَّ ول��ة بق ّية ع��م��ري ،اع�تراف�� ًا منكم مبا
•يف �صبيحة اليوم التايل� ،سيق الفيل�سوف
�أ�سديتُ لأثينا و�أهلها من اخلري»!
بال�سال�سلِ  ،وبعد
العظيم من �سجنه ،مك ّب ًال َّ
•••
�أن ُت ِل َي عليه احلكم ب�إعدامهُ ،
وط ِل َب �إليه
•و�صدر احلكم على �سقراط بالإعدام،..
ال�سم ،مل تظهر عليه �آثار اخلوف
جترع ك�أ�س ّ
ُّ
ب�أكرث َّية �صوت واحد َّ
طلب �أن يغت�سل قبل �إعدامه
ممن ح�ضروا املحاكمة ،من املوت ،و�إنمَّ ا َ
من هيئة املحلفني� 250/251 :صوت ،وهي كي يو ّفر على النّ�ساء م�شقّة غ�سل ج ّثته بعد
�أكرثية �ضعيفة ت��دلّ على مكانة �سقراط مماته!
أثيني.
ّ
يتم�شى
ال�س ّْم ،راح �سقراط
الكبرية يف املجتمع ال ّ
جترعه ُّ
َو َف ْو َر ّ
•واحتجاج ًا على احلكم ال��ظّ ��امل الذي �أمام تالمذته حتّى بد�أت �ساقاه تتخدّ ران،
�أ����ص���در ُه بحق ���س��ق��راط احلكيم م��ا �س ّمي فا�ستلقى على �أري��ك��ة ،..وح�ين �أخ��ذ بع�ض
بالنظام الدميقراطي يف �أثينا ،ان�سحب تالمذته ينتحبون عليه ،زجرهم بقوله:
تالمذته الذّ ين �أذهلهم احلكم� ،إىل مدينة «�إن كنت ق��د �أب��ع ُ
��دت النّ�ساء ع��ن ح�ضور
ثم قال
«ميغارة»  ،Megareجنوب �أثينا ،بينما �إعدامي ،فلكي �أجتنّب �سماع البكاء!» َّ
بكلمات
إنهاء احليا ِة
ٍ
ابتعد تلميذه �أف�لاط��ون ع��ن وط��ن��ه م��دّ ة كلمته اخلالدة« :يجب � َ
طويلة ،طلب ًا للعلم يف �أماكن �أخرى منها م�صر �سعيدةْ!».
وجنوب �إيطاليا و�صقل ّية!
اة
م
امل�س
حماورته
وقد �أور َد �أفالطون يف
ـ خامتة ـ
ّ
َ
و�صف ًا ملحاكمة مع ِّلمه ،كما ورد يف
العقل املفكّر،..
• لقد كان �سقراط مي ّثل
«الدفاع»ْ ،
حماور َت ْي تلميذيه «�أقريطون» و«فيدون»،
أخالقي ،وكان حمور فل�سفته،
املو�ضوعي وال
َّ
ّ
ٌ
ل�سجنه وموته!
و�صف
�أنّ هناك حقائق عقلية
ِ
•••
ثابتة ،ميكن ا�ستنباطها
•وذات ل��ي��ل��ة ،وبينما
م���ن احل�����االت اجل��زئ�� ّي��ة
ك���ان ���س��ق��راط ينتظر يف
املتغيرّ ة ،..و�أنَّ الإن�سان،
َ
ّ
العقل
ل
ث
مي
�سقراط
كان
لقد
�إذا �أدرك بعقله ف�ضيلة،
���س��ج��ن��ه ،ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م
،
أخالقي
ل
وا
املو�ضوعي
ّر،..
ك
املف
ّ ����س���ل َ
���ك مب��ق��ت�����ض��اه��ا،..
عليه ،..ت�سلّل �إليه تلميذه
َّ
«�أق���ري���ط���ون» ،وه��م�����س يف وكان حمور فل�سفته� ،أنّ هناك فالعلم والف�ضيلة �شيء
�أذن��ه« :لقد �أع��ددن��ا� ،أ ّيها حقائق عقلية ثابتة ،ميكن واح��د عنده ،ال يختلف
باختالف الأفراد.
ِ
امل َعلم ،كلّ �شيء ،للهرب من ا�ستنباطها من احلاالت اجلزئ ّية
• وال�����ش��يء ال��غ��ري��ب
ال�سجن ،فه ّيا بنا يا �أ�ستاذي
املتغيرّ ة.
ّ
الذي م َّيز هذا الفيل�سوف
�إىل احلر َّية!» .فتطلع �إليه
العظيم الذي قالت عنه
ثم قال:
�سقراط طوي ًالَّ ،
كاهنة« :معبد دلفي»:
َّ
«ك�ل�ا ي��ا �أق��ري��ط��ون ،..لن

أحكم اليونان» ،هو �أنّه مل يرتك �آثار ًا
�إنّه � ُ
م��د ّون��ة ،ب��ل ك��ان يكتفي ببث �أف��ك��اره بني
ً
م�شافهة� ،!..إىل �أن قام بت�سجيل
النا�س،
حياته وتعاليمه كلّ من تلميذه �أفالطون،
يف حماوراته ،و«�أك�سانوفون» يف مذ ّكراته،..
و ُيعتقد ب���أنّ له ر�سالة يف �إ���ص�لاح احلالة
العقلّية واخللقية للإن�سان ،مل ُيعثرّ عليها!.
مما يجدر ذكره� ،أنَّ ك ًّال من تلميذيه
• و َّ
�أفالطون و�أر�سطو من بعده ،ا َّتبعا �أ�سلوبه يف
نقل �أفكاره �إىل النَّا�س ،من دون �أجر!
• وال�س�ؤال الكبري الّذي ظلّ يرت ّدد عرب
عد َم
تعاقب الع�صور والأجيال ،هو« :ملاذا �أُ ِ
�سقراط املفكّر والفيل�سوف ،ون�صري النا�س
الب�سطاء ،وحامل ِم ْ�ش َعلْ الف�ضيلة واحلق
واخلري والعدالة ،من قبل نظام حكم ٍيدّ عي
دميقراطي ،ويحكم با�سم ال�شعب؟!».
�أن��ه
ّ
ال َّ
�شك �أنّ ذلك احلكم الظامل� ،سيبقى �إىل
َ
و�صمة عا ٍر على جبني الدميقراطية
الأبد،
الأثين َّية!
املراجع
املي�سرة ـ دار َّ
ال�شعب
 1ـ املو�سوعة العربية َّ
(القاهرة) وم� ّؤ�س�سة فرانكلني لل ّن�شر (نيويورك)
ـ الطبعة ال َّثانية �( 1972ص  985ـ .)986
 2ـ امل��و���س��وع��ة ال��ع��رب�� ّي��ة ال�����ص��ادرة ع��ن رئ��ا���س��ة
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب�� ّي��ة ال�����س��ور ّي��ة ـ هيئة املو�سوعة
العرب ّية/املج ّلد ال ّثاين ـ الطبعة الأوىل  2000ـ
(�ص .)930
 3ـ م�ؤ ّلفات �أفالطون ..و�سريته.
علي و���س��ق��راط (اجل���زء الثالث من
4ـ كتاب ّ
علي �صوت العدالة الإن�سان ّية
مو�سوعة :الإم���ام ّ
لل�شاعر والأديب ال ّلبناين /جورج جرداق /ـ مكتبة
احلياة ـ بريوت.
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حب

• هيالنة عطا اهلل
ري
قمر �صغ ٌ
�أال ليت الهوى ٌ

الغيب
بابت�سام
و�إذ بالغ�صن يرنو
ٍ
ال�سكوب
فيهمي الع�شق كال�شهد
ِ
وذاك التوت يف اخلدين ٌ
جذل
الهدوب
يداري الكحل ما بني
ِ
ُ
ُ
الن�سمات فيها
تلعب
جدائل ُ
ّعوب
وتلقيها على اخل�صر الل ِ
هم�س
وي�سري يف عروق الكرم ٌ
فينهل خمرة الع�شاق كوبي
بلحظة ظبي ًا �شقي ًا
�أعود
ٍ
لأخطف قبلة الثغر الرطيب
على الآهات �أنخاب ًا �شربنا
ً
ف�صار الليل رتال من قلوب
فيا ليت الهوى قد دام دهر ًا
الذنوب
احلب مغفور
و�إنَّ
ِ
َّ

الغروب
�أخبئه ل�ساعات
ِ

دوحة �أ�سعى �إليها
فكم من
ٍ
احلبيب
ع�سى �ألقى بها وجه
ِ
فال �ألقى �سوى طيف التجايف
الدروب
وكم �ضاعت خطاي على
ِ
�ألوب وقد همت غيمات عمري
اللهيب
لظى �أودى الف�ؤاد �إىل
ِ
و�أنت ال�سامع اليوم ابتهايل
�أال رفق ًا بقلبي يا حبيبي
�أتذكر كم قفزنا يف ربانا
الطيوب؟
و�سابق خطونا نفح
ِ
وحتت ال�سنديانة كم غفونا
املغيب
خطفنا احللم من عني
ِ

�أخاف �أن� ..أبكي

انت�صار ال�شّ ام
•فائق مو�سى

إ�سراء الفرحان
•� ُ
لب •
• يا َح ِب َ
يب ال َق ِ
�أَ َت ُ
َ
لب �أ ّيا ًما َع�شِ ق َناهَ ا؟
ق
ال
يب
ب
ذك ُر َيا َح ِ َ
ِ
َ
اح َتنَا َ ..و �أَ�ش َعا ًرا َحفِظ َناهَ ا
ر
و
..
َا
ن
ت
ا�س
َ َ َ
ِد َر َ
ُ
َّ
�أَ َت َذك ُرنيِ �أ َر ِّددُهَ ا
�شر ُح َها
ِب َ�ص ٍ
مت ُكنتَ َت َ
َف�أَف َه ُم م َ
ِنك َمع َناهَ ا
�سن َذ َ
ال�صمتِ
وب ِب ُح ِ
�أَ ُذ ُ
اك َّ
َك��ي َ
ال�صمتُ ُي�س ِم ُعنِي مِ��ن ال�� َك��لِ�� َم��اتِ
��ف َّ
�أَ َ
عذ َبـ َها َو �أَحلاَ هَ ا
•
�أَ َت ُ
لب �أ ّيا َم ال َه َوى َم ْعنَا؟
ذك ُر َيا َح ِب َ
يب ال َق ِ
�أَ َت ُ
�صحا ِبي و ( �أَحلاَ مِي )1و
ذك ُرنيِ َو �أَ َ
َمق َعدَ َنا
ريو َز التي َغنَّـتْ َو �أَنتَ َ�س ِم ْع َتـ َها َمعنَا
و َف ُ
�أَ َت ُ
لب ُ�صو َر َتنَا؟
ذك ُر َيا َح ِب َ
يب ال َق ِ
لب محَ فُور ْه
َت َظلُّ َع َلى ِجدَ ا ِر ال َق ِ
قد َ�س ًة َع َلى النِّ�س َيانِ حمظورة
ِكراهَ ا ُم َّ
وذ َ
َجم ٌ
ِيل �أَنتَ فيِ ال�صورة !!!
ِ�ين َر�أت َ
�أَ َغ���ا َرتْ �آ َل ُ
ير ح َ
���ة التَّ�ص ِو ِ
ْ����ك فيِ
ال�صو َر ْة !!
ُّ
َ
َ
قُ
َ
ير ْه
و
�ص
ت
د
ا
ر
�
أ
ني
ح
ل
اخلا
ع
بدَ
ِب َو ٍ
جه �أَ َ
ِ ِ َ َ ِ َ
ير ِح َ
ني �أُطِ َّل
اج ُة التَّ�ص ِو ِ
َت َكا ُد ز َُج َ
ُمب َت�سِ ًما
َ
ً
َّ
َرقِ يقا مِثل ِبلو َرة
ك�سور ْة
َت َكا ُد َتخِ ُّر َم ُ
َجم ٌ
ال�صو َر ْة !!
ِيل �أَنتَ فيِ ُّ
َ
َ
�أَ َت ُ
ذك ُر كم ت َ�ص َّور َنا؟
هُ نَا ِب َقمِي�صِ َي ال ُورد ِْي
هُ نَا ِب َقمِي�صِ َي الأَ�س َو ْد
و �أَنتَ َت َظلُّ َيا ُو ِّد ْي
وحدْ
َمعِي ِب َقمِي�صِ َك الأَ َ
ِب َلونٍ اَل ُت َبدِّ ُلهُ
ِب َلونٍ اَل َز َو ْردِيٍّ
رب ْد
ري بِ�أَ�ض ُلعِي َنا ًرا فَلاَ َتخ ُبو و اَل َت ُ
َي�صِ ُ
•
لب ؟ ..هَ ل َت ُ
�أَ َت ُ
ذك ْر؟
ذك ُر َيا َح ِب َ
يب ال َق ِ
�أَ َغانِينَا َك َتب َناهَ ا َم ًعا فيِ �آخِ ِر الدَّ فترَ ْ
عرا ُكنتُ �أَنظِ ُمهُ
و �شِ ً
ُو ُجو ُد َك �أَنتَ َيج َع ُلني
�أَزِيدُ ِك َتا َب َة الأَ ُ
�سط ْر
وح ِب َها ِ�إ َل َ
يك و َ�أنتَ َتكت ُِم َها
�سرا ًرا �أَ ُب ُ
و �أَ َ
و َتف َه ُم َها ..
وحي َتق ُ
ُولَ :ت َكلَّمِي �أَكثرَ ْ
و ِح َ
ني �أَ ُك ُّف َعن َب ِ
اَ
َ
�ضج ْر
و َت�س َم ُعني و ل ت َ
•
�أَ َت ُ
لب ؟!
ذك ُر َيا َح ِب َ
يب ال َق ِ

دَعنَا َنح َو �أ ّي ٍام َج ِميلاَ ٍت َلنَا َنذهَ ْب
َر َجمت َُك ِبا َ
حل َ�صى َيو ًما ِل َكي �أَل َع ْب
و لمَ َت َ
غ�ض ْب
رح ْب
و ِمنّي ُكنتَ َتلقَفُ َها ِبوَا�سِ ِع َ�صد ِر َك الأَ َ
عج ْب !!
َف َكم �أَ َ
َح ِبي ًبا ُكنتَ َت�س َم ُعني اَ
ن�سى  ..و اَل
..ول َت َ
َتع َت ْب
َف َم ْن َ�أندَ ى ؟
و َم ْن �أَط َي ْب ؟

•
لب ؟ هَ ل َتد ِري؟
َ�أ َتد ِري َيا َح ِب َ
يب ال َق ِ
بِ�أنَّ الن َ
َّا�س َقد َع ِج َبت ْ
عري ؟
َف َمن �أَعنِيهِ فيِ �شِ ِ
َ�أ ُ�أخبرِ ُ هُ م ؟؟
َن َعم� ،إِنيّ �أُ َد ِّونُـهُ

َهر فيِ مَدِ ي َن ِتنَا و َب َ
جري
ني ُع ُروقِ نَا َي ِ
ِلن ٍ
َرقِ ٌ
ِثل طِ ْي ِب النُّو ِر ،م ُ
يق م ُ
جر
ِثل َن َ�سائ ِِم ال َف ِ
َّع�سانِ م ُ
ِثل َتدَ ُّللِ املَ َط ِر
و هَ د�أَ ُة َطرفِـهِ الن َ
و يمَ �شِ ي فيِ َم َرا ِبعِـنَا ِبوَجهِ ال َعا�شِ ِق ال َّن�ضِ ِر
و يَهدِ ي ُح َّبهُ لِلنَّا�سِ و الأَط َيا ِر و َّ
ال�ش َج ِر
َّهر
و �إِن َ�أبدَ ى ابت َِ�سا َم َتهُ َف َ�أينَ َت َب ُّ�س ُم الز ِ

اق تحَ تَ اللَّيلِ و ال َق َم ِر
و َ�أينَ َت َن ُّهدُ ال ُع َّ�ش ِ
مز ُ
ُ�ش ِغفتُ بِهِ �إِلىَ �أَن َ�صا َر َر َ
عري
احل ِّب فيِ �شِ ِ
لب
َ�أ َتد ِري َيا َح ِب َ
يب ال َق ِ

�أَن ََّك لحَ نُ َقا ِف َيتِي
و َرمزُ ُ
عري؟
احل ِّب فيِ �شِ ِ
لب) َع ِّلي ِح َ
ني
َ�س ُ�أن�شِ دُ ( َي��ا َح ِب َ
يب ال َق ِ
�أُن�شِ دُ هَ ا
غري .
يُطِ لُّ النُّو ُر مِن َث ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )1أح�لام��ي � :صديقة ع��زي��زة ل��ل�����ش��اع��رة و
الع�ساف
ا�سمها (�أحالم ّ

يا فرحة القلب! هدي ال�شام تنت�صر
�أب�شر �أخي! ففلول الغدر تندحر
و�أ�شرقت �شم�سنا بالعز ،ين�سجها
جي�ش ت�ألق فخراً ،وانتهى اخلطر
هذي دم�شق تغني لل�سالم ،فال
ب�أ�س عليها ،ووىل املجرم القذر
ذاك الذي يرتدي �أثوابه جن�س ًا
عبد ذليل ب�أمر (ترامب) ي�أمتر
�أذلة النا�س حكام اخلليج فكم
باعوا كرامتهم ،والليل يعتكر
فهذه مين الأحرار ت�شهدهم
�أما العراق فحدث ي�أتك اخلرب
�أقولها ولهيب الث�أر ي�سكنني
وي�شهد القلب �أنيّ ل�ست �أبتكر
�سي�سحقون و�أ�سياد لهم هُ زموا
تلك احلقيقة ،ال علم وال خرب
�ش�آم يا �سر �أر�ض اخلري! يبهرين
ذاك ال�شموخ ،فتيهي ُيربق ال�شرر
�أحرقت من جاء يبغي ال�شر زوبعة
تفني البالد فما ُتبقي وال تدر
رددت كيد الأعادي يا �ش�آم! كما
هزمتهم ،ف�سيوف البغي تنك�سر
�أعراب �صهيون ماتوا رهن حقدهم
و�أينع الفجر ،فجر ال�شام يعت�صر
فاملأ ك�ؤو�سك يا تاريخ من �شفق
وعطّ ر الأم�س ،هذا القادم العطر
عاد اجلالء فيا ب�شراك يا وطني
والعر�س عر�سك والأفراح والزهر
اجلي�ش وال�شعب يف �سورية احتدا
هذا علي ب�ساح احلرب �أم عمر؟
عي�سى و�أحمد �أعلوا �ش�أن قد�سهم
والأنبياء ب�أر�ض ال�شام قد ح�شروا
كل الذين �أحبوا ال�شام يحملهم
ع�شق ال�ش�آم ،ففيها يع�شق احلجر
يقودهم �أ�سد ينمي �إىل �أ�سد
تبارك ال�شبل والأبطال �إذ هدروا
متزّ ق الغدر �أ�شتات ًا مفرقة
مل ينفع املال والأوكار تتدبر
و�أخرجتهم �صواريخ موجهة
دكت ح�صونهم ،فا�ست�سلم القدر
م�صريهم بات كاجلرذان ،حترقهم
نار الإله ،على �أذنابهم عربوا
هذا م�صري الأىل جا�ؤوا بحقدهم
و�إن بد�أت عليهم ل�ست �أعتذر
ت�أبى الكالب نه�ش ًا من حلومهم
فهم وحو�ش �ضباع الأر�ض تنتظر
تبقى دم�شق عرو�س ال�شام خالدة
واهلل يعلم والأمالك والب�شر
تبقى دم�شق عرو�س اليا�سمني وكم
بغاة �أر�ض على �أ�سوارها انتحروا

•علي معروف
ُ
الغيث
الريح �أم
هل هي
ُ
الذي �شاهده الليل املطري
		
�أم نقيقُ ال�ضفدع الطاغي على
ه�����س��ه�����س��ة امل����اء وزف����ات
		
الزهور
وال�شياطني التي اغتالت �أما
ين العيد واحلب الطهور
		
والطغاة ال�سارقون الأمن
من كوخ امل�ساكني ال�صغري
		
وال�سكارى يف الدهاليز و�أر
داف نزيالت الق�صور؟
		
يا عويل ال�صمت ،لن يجدي
ان��ت��ظ��ار احل��ل��م �أح��ج��ار
		
القبور
ي�شتكي الزيتون هجر الغيث
واملاء جفا ح�ضن الغدير
		
والطموح ارتدّ يف الظلمة
يجرت م�آ�سيه ك�سري
		
والدم املهدور م�سفوح
وت���ق���ت���اد �إىل ال�����س��ج��ن
		
الع�صور
رب �صبح �أ�شرقت �أطيافه
ثم خبت �أظلم ق�سرا
		
غالب الليل وفاز الليل
يف احللبة تزوير ًا وغدرا
		
فا�ستطار الغيظ يف �أعماقه
قم ا�ستحال الغيظ جمرا
		
وهو بني الزمن الهارب
من م�ستقبل يذهب هدرا
		
يقتفي ال�ساعة والثانية الولهى
التي ت�صطاد �سرا
		
من بقايا الزمن امل�سكون
بال�شم�س ال���ذي م��ا زال
		
بكرا
يحمل احللم على حا�صرة
املوت يرجى فيه ث�أرا
		
والظم�أ واجلوع والأفئدة
ال��ع��ط�����ش��ى ال��ت��ي ت�شرب
		
قهر ًا
والن�سيمات وبوح الع�شق وال�شو
ق الذي ينه�ض �سحرا
		
والر�ؤى املب�صرة القلب وهم�سات
الهوى تن�ساب نهرا
		
�أم ُترى �أودى به البيت
ال��ق��ري�����ش��ي ال����ذي ف��رق
		
�شملهْ
�أطلق الالعب يف جولته
الأوىل التي حتمل غِ له
		
ي�سلب الأ�سياف والنخوة
والإميان واجلي�ش وخيله
		
والغوى يف غيهب �ألقى
على �سارية الثورة ذيله
		
واملوالون من ال�سوقة
ممن �صدقوا الغاوي وقوله
راوغوا بل غلفوا الردة
بال�شكل �شعار ًا ومظله
		
وا�ستغلوا غفلة ال�شعب
وفو�ضاه وجهله
		
مل يكن يعرف من هذا
ومن ذاك وال �أين الأدله
		
فتحوا �أو غم�ضوا ال فرق
		�إن العبد ال يعرف �أهله
رب ليلٍ يتحا�شى ال�صبح
يختار التخفي بالأهله
		

قصة
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الزمان المن�سي
•في�صل خرت�ش
��ال م��ن ال�سهر يف
بعد ث�لاث ل��ي ٍ
باري�س التي كانت يوم ًا ما مربط
خيلنا ،كان ال بد مما لي�س منه بدّ ،
قلت ل��ه ب�صيغة ال�����س���ؤال ،ويظهر
�أنه كان يتوقع مثل هذا ال�س�ؤال �أن
يقذف يف وجهه ،فقد �أخربته على
الهاتف �إن هناك �أمر ًا مهم ًا يجب �أن
نخ ّل�صه.
ـ مل��اذا ال تعود �إىل الوطن ،هل اثنان
وع�شرون عام ًا ال تكفيك كي ت�شبع من
هذا البلد ،هل �أنت مالحق �سيا�سي ًا ..هل
�شتمت �أحد ًا ،تف�ضل قل يل.
وانفعل ث��م �أ�شعل �سيجارة وراح��ت
�أ�صابعه ترتع�ش ،وتغيرّ لونه ،و�أ�صبح لونه
مييل �إىل اللون الداكن ،فقلت لنف�سي ماذا
فعلت ب�صديقي «يو�سف» ،بررت املو�ضوع
ب�أنه �سيحكي .وفع ًال حكى ،قال ما مفاده،
و�س�أحاول تلخي�ص ق�صته ،رغم �أنني ال
�أح ّبذ ذلك.
عندما جئت فرن�سا ،وجدتها بلد ًا
ج��م��ي ً
�لا ،وم��ن يعمل يع�ش على قارعة
الطريق.
�أعجبتني جملة «على قارعة الطريق»
فيو�سف مل يدر ما فعلته املجامع اللغوية
يف لغتنا م��ن تطوير و�إ���ض��اف��ة ،قلت ال
تف�سد اجلل�سة ،دعه يتكلم.
ي�صب يف
و�أ�شعل �سيجارة ثانية ،وراح
ّ
حلقة الكالم الأوىل ،كنت يف «باري�س»،
� ّ
أح�ضر ر�سالة الدكتوراه ،عندما زارين
«ف��رح��ان» بتو�صية من �صديقنا الثالث
«مالك» ،عرفته مالك �ألي�س كذلك؟
قلت طبع ًا �أعرفه ،وهل يخفى القمر.
عبد اهلل ه��ذا ،كان قد �أنهى درا�سته
يف الكلية ،وجاءته منحة الإي��ف��اد �إىل
فرن�سا .وباعتبار �أن مالك يعمل معيد ًا،
قال له�« :س�أنفعك ب�شيء تدعو يل عليه
حتى تو�صلني اجلنة».
وم��ا ه��و ال�����ش��يء ي��ا حم�ت�رم( ،نظرت
حويل ّ
عل �أحد ًا ما يجل�س معنا) ،وعندما
مل �أجد تابع �صديقي «يو�سف»...
وق��د �أر�سله �إ ّ
يل ..هنا يف «باري�س»،
فقد ط��رق ب��اب البيت ،وعندما فتحت،
قال �أنا «فرحان» ،قلت� :أه ًال و�سه ًال ،ماذا
تريد؟ قال ال �أريد �شيئ ًا� ،أر�سلني «مالك»،
�أريد �أن �أتعلم لغة فرن�سية و�أري��د �سكنا
وباقي االحتياجات.
امل��ه��م �أن���ن���ي �سجلته يف م��ع��ه��د لغة
للمبتدئني ،وا�ست�أجرت له بيت ًا ،وعرفته
على فتاة فرن�سية ،تقول لل�شيطان قم
حتى �أقعد مطرحك ،فتاة لها من احل�سن
واجل��م��ال ما تعجز الن�ساء على �إجن��اب
مثلها ..وت�ستطيع �أن تقول �إنّ احلياة
�سارت على هذا النحو ب�شكلها الرائق� ،إىل
�أن قال «فرحان» ب�أنه ذاهب �إىل قريته،
ومل��اذا يا حبيب القلب؟ ليتزوج من ابنة
عمه وملن �أخرب ذلك ،ملحبوبته «جيني»
التي من �ساعة و�صول النب�أ �إليها �صدمت،
ثم حملت �أ�شياءها ،ويا دار ما دخلك �شر،
رحلت يف ليلة لي�س فيها �ضوء قمر.
ف���رح���ان ح��م��ل ن��ف�����س��ه �إىل ب��ل��دت��ه
ال�صغرية ،وهناك دقوا ودبكوا ،و�شو ب�شوا
له ويف �آخر الليل �أم�سكوا بيده ويد ابنة
عمه ،و�أدخلوهما �إىل املخدع الزوجي،
وت�صبحون على خ�ير ،غري امل��ت��زوج اهلل
ير�سل ل��ه ف��ت��اة ،وامل��ت��زوج يق�ضيها مع
زوجته.
ـ �أعتقد �أنه لي�س هناك م�شكلة.
ال ،يا �سيدي ،امل�شكلة بد�أت منذ حلظة
ع��ودت��ه �إىل «ب��اري�����س» ،فقد ع��اد الولد
«فرحان» ليقيم الدنيا وال يقعدها ،وعلى
م��ن؟ على ر�أ���س��ي ،ق��ال يريد «جيني» �أن
تعود �إليه ،وكيف �ستعود؟ قال كما كنّا
وزي����ادة ،لأن��ه �شعر �أن��ه يحبها بعد �أن
تكهرب بج�سد ابنة عمه.

مل تقتنع الفتاة «جيني» ال ب��ه وال
بهداياه ،قالت له :نبقى �أ�صدقاء ،وما
معنى �أ�صدقاء؟ �إنّ فرحان ي�ؤمن متام ًا
�إن��ه ما اجتمع رج��ل مع ام���ر�أة �إال وكان
بينهما ال�شيطان ،ح��اول �إق��ن��اع��ي ب���أن
�أعيدها �إليه ،قلت له ما دخلي �أنا ،منك
�إليها ،وهنا طا�ش حجر الولد ،وبد�أ يقول
�إنني ال�سبب يف كل الذي ح�صل له ،و�إنني
ال�سبب يف فراقهما ،و�إنني عرفتها على
غريه ،وخذ من هذا الكالم و�س ّيخ.
�أع��ج��ب��ت��ن��ي ج��م��ل��ة «ي���و����س���ف» ،ه��ذه
الأخ�يرة ،و�أعجبني �أك�ثر �شدّ ة انفعاله
واحمرار �أذنيه ،وطريقة �أخذ ال�سيجارة،
و�إ�شعاله لها ،فقلت له ،وبعد ذلك ماذا
ح�صل؟
ظل فرحان يحاول مع البنت ،ومل تكن
تقتنع ،ويف النهاية ،قال خذي الهدايا،
ف���أن��ا ل�ست بحاجة �إل��ي��ه��ا ،كلها �أ�شياء
ن�سائية ،وهكذا ح�صل فرحان على ما
يريده ،فقد �صعد مع «جيني» �إىل املنزل،
وفتح الباب ،وتف�ضلي بالفرن�سية طبع ًا،
وم��اذا ت�شربني؟ وح�ين راح يعد القهوة
ملعت ال�سكني يف ذهنه� ،أو ربمّ ا هو خطط
لذلك حني جلب «جيني» �إىل البيت .خ ّب�أ
ال�سكني يف حزامه ،وحني ناولها القهوة،
�أخ��ذت��ه��ا وو�ضعتها على ال��ط��اول��ة ،كان
«ف��رح��ان» وب�سرعة غري معهودة لديه،
قد ا�ستل ال�سكني ،وذبحها ،نعم ذبحها من
الوريد �إىل الوريد ،ك�أمنا هي �شاة عند
والده� ،شخبت الفتاة امل�سكينة بينما هو
كان يراقبها ،حتى �أنفا�سها الأخرية ،وقد
كتبت بالفرن�سية «فرحان» ،قاتل.
يا رج��ل ،هل تقتنع بذلك ،ومل ي�سلم
نف�سه ،ل ّ
��ف ال�سكني مبن�شفة ،وخب�أها
حتت ثيابه ،وج��اء �إ ّ
يل ليقول �إن��ه قتل
«جيني» مل �أ�صدقه بداية ،ومل �أفتح له
الباب ،وحني ر�أيت ال�سكني التي �أ�شهرها،
ور�أي��ت عينيه تت�ضاربان� ،أيقنت بق�ضاء
اهلل ،و�أنني ال�ضحية التالية له ،كل ذلك
ر�أيته من العني ال�ساحرة فجمعت نف�سي
وو�ضعت ّ
كل من هب ومل يدب وراء الباب،
�أم�سكت جهاز الهاتف وات�صلت بال�شرطة،
بعد �أن �أعطيتهم عنوانه ،وجل�ست �أطق
ال�سن بال�سن وراء ال��ب��اب املو�صد ،لقد
وجدوه يف حديقة قريبة من بيتي.
ـ وما دخل هذه الق�صة بعدم عودتك
�إىل الوطن كل هذه الفرتة؟
يا �سيدي �أبوه ،نعم �أبوه ،فقد جاء �إىل
هنا� ،إىل فرن�سا ،والتقى بي ،و�شرحت له
املوقف من طقطق لغاية ال�سالم عليكم،
وهو يه ّز بر�أ�سه ،وكنا قد وكلنا له حمامي ًا
جدير ًا بهذه امل�س�ألة ،قال املحامي� :إنّ
ف��رح��ان مل يكن يف حالة وع��ي��ه� ،أثناء
ارت��ك��اب��ه اجل��رمي��ة ،وع��ل��ى ذل��ك وافقت
جلنة الأطباء التي انعقدت من �أجل ذلك،
لكن املحامي ا�شرتط على الأب �أن ينام
ولده �سنة ون�صف يف م�ست�شفى الأمرا�ض
العقلية ،و ّ
مت ذلك على �أن يرحل بعدها
على �أول طائرة �إىل بلده ،و�أن ال يزور
الأرا�ضي الفرن�سية ،وال ي�ضع رجله فوق
ترابها.
ـ وما دخل الأب يف عدم عودتك.
يا �أخي ،كلما تكلمنا كالم ًا يهز ر�أ�سه،
ويقفل احلديث دائم ًا بـ «�ألن ترجع �إىل
البلد»� .إيه يا �سيدي ل�ست براجع.
وهنا غلى «يو�سف» و�أ�صبحت حمرته
متيل �إىل اللون البنف�سجي� ،أخذ �سيجارة
م�ضطربة ،وم ّرر يده يبحث عن القداحة،
وقال« :العمى ولو»..
ابت�سمت قلي ًال ،ثم قلت ليو�سف الذي
كانت جتمعني حلظة �صفاء�« :أح�سب
العمر الزمني للرجل ،و�أ�ضف عليه مدة
بقائك هنا ،لقد �أ�صبح الرجل يف الزمن
املن�سي»..

• حممد علي علي

هواج�س امر�أه �شرقيه

ينتابني ال��ف��رح و�أن����ا �أج��ل�����س يف �شقتي
ال�سكنية ،التي �أراه���ا جميلة ومريحة ...
ينتابني الفرح لأنني �شابة جميلة ،وموظفة
يف دائ��رة حكومية ،ويل ول���دان ،ولأن��ن��ي ال
�أكرتث لو�ضعي املادي ،فما �أتقا�ضاه من راتب
وتعوي�ضات وغريها يكفيني وول��دي اللذين
�أحيطهما بكثري من احلب والرعاية �...إنهم
ول��داي ،وال �أمتلك �إال �أن �أحبهما كثريا ،و�أربيهما
الرتبية ال�صاحلة.
يف �أوقات فراغي �أقر�أ الق�ص�ص ،ودواوين ال�شعر ،و�أع�شق من
ه�ؤالء ال�شعراء الذين يتحدثون عن احلب واملر�أة  ..ال�شاعر نزار
قباين ،وله يف مكتبتي العديد من الدواوين ال�شعرية العذبة،
ولي�س فقط �أحب املطالعة والقراءة ،بل و�أكتب �أحيانا بع�ض
اخلواطر ،و�أن�شرها على �صفحتي على (الفي�سبوك) فيمتدحها
�أ�صدقائي و�صديقاتي من البالد القريبة والبعيدة ه�ؤالء الذين
�أحت��دث معهم يف هذا اجلهاز ال�صغري اجلميل الذي ي�صلني بكل
العامل.
يف �أك�ثر الأي��ام التي يكون فيها الطق�س جميال وهادئا
�أقوم بالريا�ضة ال�صباحية ،و�أ�سري ما �شئت من امل�سري ال�صباحي،
وال�سيما على �شارع الكورني�ش على �شاطئ البحر ،وقد �ألتقي يف
هذا امل�سري ببع�ض �صديقاتي يف ال�صباحات اجلميلة ،وقد �ألتقي
�صديقا يل تعرفت �إليه ب�سبب ظروف العمل� ،أو لعالقاتي الطيبة
مع �أفراد جمتمعي الذي �أعي�ش فيه باحلب وامل��ودة ،ولكن لي�س
معنى ه��ذا �أين �أبقى �سعيدة دائما ،ف�أحيانا ينتابني احل��زن،
وينتابني احلزن لأين يف كثري من الأحيان ال �أ�ستطيع التكيف
بني حياتي اخلا�صه التي �أحبها بل و�أع�شقها ،وجمتمعي ال�شرقي
الذي يريد �أن يقيدين بعاداته وتقاليده التي ال�أحبها يف كثري
من الأحيان.
زوجي يعمل تاجر �أقم�شة ،وو�ضعه املادي جيد ،وكنت �أ�سكن
و�إي��اه يف منزلنا ال��ذي �أن��ا فيه الآن وح��دي وول��دي ال�صغريين
والفرح يغمرين يف منزيل الذي هو �شقتي ال�سكنية.
منزيل ال يقع يف املنطقة الراقية جدا من املدينة ،ولكنه يف
منطقة �سكنية جيدة ،و�أف�ضله على تلك املنازل القريبه من و�سط
املدينة؛ ذلك �أين ال �أحب ال�ضجيج ،و�أح��ب ال�سكن يف احلارات
ال�سكنية الهادئة.
منزيل يف الطابق الثالث ،وم�ؤلف من ثالث غرف ،و�صالة
جيدة ومطبخ وحمام ودورة مياه  ...احلقيقة �إن الكثري من
النا�س يح�سدونني على منزيل ،ويرونه �أف�ضل من املنازل املعتربة
من الدرجة الأوىل؛ لأنه هادئ ،وبعيد عن ال�ضجة التي تتميز بها
املدينة ،و�إطاللتا �شرفتيه جميلتني على ف�سحة وا�سعة ،وحديقة
�صغرية  ..يلعب بها ولدي  ..لكن ملاذا �أح�س �أحيانا باحلزن هذا هو
ال�س�ؤال الذي حريين ،وال�سيما يف مرحلة زواجي (قبل احلادث
الذي �أدى لوفاة زوجي).
هل لعالقتي بزوجي عالقة يف احلزن الذي ينتابني غالبا
يف الأي��ام الربيعية ،ومع تفتح الزهور ،واكت�ساب احلياة ثوبها
اجلديد اجلميل ،يف ذلك الوقت ال��ذي يكت�سب ج�سدي جماله
وروعته ،ولكن لي�س معنى هذا �أن احلزن الينتابني �إال يف الربيع،
بل على العك�س فقد ينتابني يف �أيام ال�شتاء القا�سيه � ...إن احلزن
ينتابني يف �أي وقت وبح�سب الظروف التي �أعي�شها.
••••
••••••
•••••
�أنا ابنة جمتمع �شرقي � ...أعرف ذلك و�أعيه و�أدرك��ه ،ولكن
وعيي يف هذا املجتمع ال��ذي �أن��ا فيه الي�ستطيع ال�سيطرة على
رغباتي يف �أن �أعي�ش حياتي الع�صرية اجلميلة ،يف مطالعة الكتب
لكتاب معا�صرين ،وممار�ستي الريا�ضه ،واالت�صال ب�أ�صدقائي
و�صديقاتي على (الفي�سبوك)  ...زوجي يريدين �أن �أكون امر�أة
�شرقية �شرقية �شرقية ،يريدين �أن �أترك الوظيفة التي بذلت
جهدا كبريا للح�صول عليها قبل زواج��ي ،ويريدين �أن �ألب�س
احلجاب ،ولي�س عنده مانع ،بل �إنه يكون م�سرورا جدا لو نقبت
وجهي ،فال يظهر بريق عيني اجلميلتني �إال من ثقبني �صغريين يف
هذا النقاب.
كنت اليوم �أقر�أ كتاب (وم�ضت �أيام الل�ؤل�ؤ) للكاتب امل�صري
�إح�سان عبد القدو�س ،ومع اكت�شاف النفط يف دول اخلليج العربي
وال �سيما يف دولة الإمارات ،حتول عي�ش النا�س من حياة قا�سية
�صعبه ب�سبب الفقر �إىل حياة رفهة و�صار النا�س هناك يذهبون
لال�صطياف يف ك��ل �أ�صقاع الأر����ض التي يرغبونها ،وال�سيما
بريطانيا ،و�صارت الن�ساء اللواتي يرتدين احلجاب والنقاب
يف بلدهن يرتدين الثياب الع�صرية يف لندن وغريها من املدن
الإنكليزية مبا فيها التنانري احلديثة ،وبح�ضور رجالهم من �أزواج
و�إخوة و�أبناء ،وعندما يعدن �إىل بلدهن الأ�صلي يعدن الرتداء
احلجاب واللبا�س الف�ضفا�ض الذي يحجب تفا�صيل �أج�سادهن
التي كانت �سافرة يف بالد �أخرى.
�أي عادات �شرقية تلك التي تريد ال�سيطره على رغباتي
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 ...رغباتي التي ال�أج��د نف�سي �إال م�ستجيبة لها ..
ف�أنا امر�أة جميله و�أحب �أن ميتدحني النا�س من خالل
جمايل،ولي�س فقط الن�ساء ،و�إمنا الرجال �أي�ضا � .إن
رغباتي هذه تظهر يف حركات ج�سدي الذي �أراه طريا
لدنا ،ويف حديثي ال�شيق � ..صحيح �أين �أمتلك االدراك
والوعي لأنني امر�أة �شرقية ويف جمتمع �شرقي ،ويجب
�أال �أت�صرف �أي ت�صرف يتنافى مع ع��ادات جمتمعي،
ولكني بحالة ال�شعورية �أرى �أن ادراكي هذا الي�ستطيع
ال�سيطرة على رغباتي ،فال �أجد نف�سي �إال و�أنا �أحتدث
ب�أ�سلوب يرغبه الرجال الذين ميتدحون حديثي ،ويتحرك
ج�سدي اللدن ب�شكل يرغبه كل من ي��راه ،فيمتدحون جمال
قوامي ،ونعومتي و�أنوثتي الوا�ضحة يف كل حركة من حركاتي،
و�أنا �أجل�س على الكر�سي الذي يف مكتبي� ،أو �أم�شي� ،أو �أنه�ض �إىل
خزانة الأ�ضابري التي ا�ستلمتها يف عملي يف الدائرة التي �أعمل
فيها.
•••••
••••••
•••••
يوم ال�سبت �أراه خمتلفا عن كل الأي��ام ،ففي هذا اليوم
�أوقع الربيد من قبل رئي�س الدائرة يف املديرية التي �أعمل فيها
 ...رئي�س الدائرة رجل متزوج وله طفل واحد ،ولكني �أراه بهي
الطلعة ،له �شعر كثيف �أ�سود � ..أ�سمر الب�شرة متو�سط القامة
ويتميز بعينيه الرباقتني اللتني �أح�س بهما الذكاء � ...أنا �أعي
�أين يف جمتمع �شرقي ،ويجب �أن تكون عالقتي برئي�س الدائرة
عالقة بريئة ،وحتى �أك��ون �صريحة معكم ،ف���إين �أعلمكم �إن
عالقتي بريئة مع كل رجال الكون ،وال �أ�سمح لأحد �أن يتجاوز
حدوده معي ،ولكني يوم ال�سبت الذي �أوقع فيه الربيد من قبل
رئي�س الدائرة ،وقبل ذهابي �إىل العمل ،و�أنا ال�أزال يف منزيل �أرى
نف�سي �أهتم باختيار الثياب التي �أرتديها ،و�أ�سائل نف�سي مثال ..
ملاذا ال�أرتدي هذا البنطال اليوم� ،أو ملاذا ال �أرتدي هذه التنورة� ،أو
ذاك القمي�ص ال�ضيق ناحية ال�صدر ،وهكذا �أرى رغباتي ت�سيطر
على وعيي �أين يف جمتمع �شرقي  ،..وبعده ادرك ال�سبب � -إنه
�إعجابي برئي�س الدائرة التي �أعمل فيها ،و�إن كان هذا الإعجاب
اليتجاوز رغبتي حتى ي��راين جميلة و�أنيقة وبرائحة عطر
ذكية.
••••••
•••••
•••••
�أريد �أن �أعلمكم �أمرا � ..إن زوجي كان قد توفى قبل حوايل
ال�سنتني كان قد ق�ضى نحبه على دراجته الناريه التي كان يطري
عليها ،ك�أنه يطري يف ال�سماء ،وهكذا �صدمته �سيارة �شاحنة كبرية
وكانت النتيجة ماهو عليه الآن .
الدكان الذي كان يبيع فيه �صار ملكي وملك ولدي ال�صغريين
ورثناه عن زوجي ،ولأين موظفة و�أحب ممار�سة هواياتي فال �أجد
الوقت الكايف للوظيفة وممار�سة هواياتي وال�سيما الريا�ضة التي
�أقوم بها غالبا عند ال�صباح املبكر ،حيث �أذهب لريا�ضة امل�شي
ال�صباحية ،ثم �أع��ود و�أن��ا �أح�س ببع�ض الإجهاد ،ف�أغت�سل ثم
�أخف �سريعة �إىل عملي يف الدائرة احلكومية ،ولذلك عمدت �إىل
ت�أجري الدكان ( و�أجره جيد جدا ) ي�ساعدين على �ش�ؤون حياتي
اجلميلة � ...أنا ال �أعاين من احلاجة للمال ،ولكني �أعاين من �شيئ
واحد هو �إح�سا�سي بعدم التوافق بني رغباتي ك�إمر�أة ،وعادات
جمتمعي ال�شرقي الذي يحجز حريتي بالت�صرف ،وهل علي �أن
�أكون �أنا غري �أنا �إذا ذهبت �إىل بالد �أخرى ك�أوروبا مثال ف�أرتدي
هناك الثياب ال�سافرة ،و�أذهب �إىل البحر مرتدية (املايوه) الذي
اليكاد ي�سرت �أي �شيئ من ج�سدي ،وعندما �أعود �إىل بلدي علي
�أن �أرتدي اجللباب الأ�سود الذي يحجب تفا�صيل ج�سدي الذي
�أح�س به جميال وجذابا ومتفجرا بالأنوثة ؟!.
دعيت اليوم �إىل حفلة عيد ميالد �صديقتي هيفاء ...
�صديقتي هيفاء يف الثامنة والع�شرين غري متزوجة  ..ال�أعرف
ملاذا مل تتزوج رغم �أنها جميلة ،وكانت متفوقة يف الدرا�سة عندما
كنا يف مراحل التعليم الثانوي.
عندما دعيت حلفلة عيد ميالدها ،مل �أكن بحاجة حتى ي�أتي
�شقيقها ال�شاب ،الذي هو �أ�صغر منا �سنا ،حتى ينه�ض عن الكنبة،
وي�أتي �إيل ويدعوين ملراق�صته ،ولعل ق�ضية الرق�ص معي مل تكن
يف ذهنه ،ولأن رغباتي �أقوى من وعيي و�إدراكي لظروف جمتمعي،
فقد وجدت نف�سي �أنه�ض �إليه و�أ�ستغل �أنه �أ�صغر مني ،و�أم�سكته من
يده ،وقلت له تعال لأرق�ص و�إياك ،وقد فرحت كثريا و�أح�س�ست
ب�سعادة كبرية و�أنا �أدور حول نف�سي �أمامه ،وهو ي�ضع يده القوية
حول خ�صري ال�ضيق الرقيق الطري ،وقد رغبت �أك�ثر لو �أنه
يقبلني ،ولكنه مل يفعل ومل يقبلني �أبدا ،والأف�ضل �أنه مل يقبلني،
لأنه لو اقرتب ب�شفتيه من وجهي �سيكون ردي الكاذب �إنني �أمانع
يف حماولته تقبيلي ،و�سيكون ردي خمزيا له ،بينما كنت يف دخيلة
ذاتي �أقول هيا يافريد اقرتب مني وقبلني ،كما �أنت ت�ضع الآن
يدك حول خ�صري � ...أت�ساءل الآن  ...هل �إح�سا�سي باحلزن يف
بع�ض الأحيان له م�س ّوغ �أم ال؟!.
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لعلّي ماكنت حائرة
• �سلمى حداد

ح�ين رددت الثلج عن
جبني الطريق
يف �ساعةٍ ت�شابه فيها
الربد وال�ضجر
َ
أخ���رت ك���ث�ي�ر ًا ه��ذا
ت����
امل�ساء
هناك اليت�سع ل�شتاء
فاختليت ب�صمتي يف
ُ
ٍ
هي غيمة مفردة خارج ال�سياق
لن�ص والت��ت��ع��رى �أم���ام �إغ���راء
التنتمي ٍ
البيان
حطب وانتظار
�صمت يف لغةٍ من
هي �أبدٌ من
ٍ
ٍ
ه��ي ال���روح الغريبة جتل�س على مقعد
جماور يل
يف قطار وجهته الركود
يحمل �إيل فو�ضى الهواء املعطر برائحة
الوقود
فوق �شفاه ال�سكك احلديدية
انطلقي معي �أيتها الغريبة �إىل حيث
ي�أخذنا احلديد
�إىل موا�سم ال�صوت لرحيلها والح�ضور
لوجودها
وهمية كرغوة ال�صابون فوق �أ�شجار الغار
ك��م��ا ال��ع��ط��ر ي��ر���ش��ق امل�����س��اف��ات بقبلة
افرتا�ضية من بعيد
�آه ياقارورة عطر ت�شهد �أنني كنت �أنثى
ت�ساهرت �أحال ُمها الباذخات حتت كنزتها
ال�صوفية
لغابات من
أخل�صت
أخل�صت لأحدٍ مثلما �
ما�
ُ
ُ
ٍ
غياب
ُ
رائحة
وما�أخل�ص �أحدٌ يل مثلما �أخل�صت
الذكرى
لقاعها املثقل بجثث التفا�صيل
�أيتها الغريبة يف قطار الي��ع��رف وج��وه
ركّابه
ق��د دف��ع��تِ ر���س��وم الو�صول قبل الو�صول
بجملة
مررتِ على كل املحطات كلحظات عابرات
ورحلتِ وك�أنك مارحلتِ
وح�ضرتِ وك�أنك التتواجدين
يف بع�ض الرحيل حقائب من �صمت وفراق
ويف بع�ضه منف�ضة من رماد
و�سيجارة تولد بنريانها من جديد
الرجاء عدم التدخني! �س�أدخن مع داخلي
ولن ي�شعر بنا �أحد
و�س�أخربه �أنني �س�أظل � َ
أحبك
كي ال�أموت وحيدة كنبتة �ص ّبار
��ص��دات على تنهيدة مواقد
أب��واب م��و�
ٍ
ك��� ٍ
ال�شتاء
وعلى �آخر حبة ك�ستناء م�شوية

شعر
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الفجر لي�س لكم
•زياد كرباج
عن ا�سم ..لكم
مل �أعرث
عن �صفة ،ما
�صفة ..لكم
مل �أعرث،
للظلم،
بالأحرى ،للتوح�ش
وا �آ�سفاه ..مفردات
بل ،قوامي�س
لكن ا�سمكم
بعدما� ،أن احتواها
�صار� ..أيها الأوغاد
�صار ..يتخطاها
�إىل �أين؟!
الفجر� ..أيها الأوغاد
الفجر ..لي�س لكم
الأطفال..
قبل �أن ترم�ش �أجفانهم
قبل �أن تلم�س البيا�ض
عيونهم..
النا�س..
املنازل..
قبل �أن تنه�ض
....
ا�سمكم
�إىل �أين؟!
كم من غدر ..احتويتم!
كم من قتل ..ت�سلكون!
�أيها الأوغاد� ..إىل �أين!؟
هي اخلام�سة..
�صباح ًا ..كانت..
اليوم ،ال�شهر ،العام
كل بيت..
على وقع �أر�ض،
قد غريتِ الأر�ض
غريت يا رب ..جمراها!
كل بيت ..ميالد ًا
اجلبل� ..صار
ال�سفح ،الطفل ،ال�شيخ
�صاروا..
اجلوع ،احلجر ،املر�أة ،ال�شجرة،
�صاروا
الطري ،الرتاب ،العط�ش،
�أيها الأوغاد� ..صاروا
جديد �شمو�س..
جديداً ..بزغ يقاوم
وال ،وال يرحل.

ت�آلفات
•ن�صره �إبراهيم

ق�صيدتان
•هاجر العمار

�صدقوا ر�ؤيتي
الن�ساء اللواتي
جتل�س احلرب على وجوه �صربهن
يق�شر ال�صدى كل احتمال
وترميهم النوافذ ب�أل�سنة البلور
يذهنب عميق ًا يف خا�صية الل�ؤل�ؤ
ويفردن حتت ال�شرا�شف قبح النظارات
قالت امر�أة لأخرى :ما فل�سفتك يف املا�ضي؟
�أجابت :كفل�سفة املاء يف جوف ال�صخر
ويف الغد :كفل�سفة ال�صخر يف املاء
الن�ساء اللواتي
يثقنب �أذن اللغة ويعلقن قرط الرثثرة
�آخر الق�صة العمياء ينتحنب
والنفي دليل الفعل
هل من دليل على الدليل؟
الن�ساء اللواتي
�سكن اجلمال م�ضاجع لوزهن
يبتهل الفرح يف زيت احلائط املقابل
لنقا�ش هارموين �أقدامهن
امللبد بال�سكينة
دخلن مو�سوعة ال�سواد
الن�ساء اللواتي
يح�ضرن فيلم ًا من الأر�شيف
يتعطرن بنكهة الأ�ساطري
وميدحن كتاب الفلك
النور ثابت،
واملتحرك وعي الفرا�شة

ل َ
أنك تن�سى
َ
عينيك ُ
ُ
حيث ال�سكون
�ستغم�ض
ُ
تراقب َ
قطيع
يجذف عرب
ال�ضياء
كيف
ُ
ُ
ٍ
َ
عمرك
من اللحظات ال�صغرية
ُ
كل امل�شاهدِ تعرب يف ملحةٍ خاطفة
ب�صمت
ت�ضيع
ال�ضوء ثم
تطعن
ٍ
ُ
َ
َ
يديك
وتن�ساب بني
لأنك تن�سى
َ
ُ
ُ
مهرتك ال�صاخبة
تر�سل
رب
ورائحة ال ِ
ال�شواطئ والأنبياء مي��رون عرب الغيوم
ويبت�سمون
َ
حقل البنف�سج للطيبني
ُيعدونَ
ويظلم
ي�ضيء
ووجهُ ال�سماءِ
ُ
ُ
َ
ال�ضوء َ
خلف الفرا�ش
فانبعث
ُ
ال�سراب
لريتاح �إيقا ُع �إخفاقِ ها يف
َ
ِ
أنواء رحمتها
و� ُ
أتبع � َ
فهي �أنثى ونعلنُ تو َبتها مبعابدِ من �أجلوا
احلب
َ
ُ
حيث انتهى برحيلٍ حرج
��ض��اء ح���ول ال��رف��اق
ت��ط ُ
�ير امل�����س��اف ُ��ة ب��ي��� َ
القدامى
وحرا�سهم بني �ضوءٍ وخ�صلةِ غا ٍر
ُي�صلّون فوق �أكف امل�ساكني
ينبت بني �أ�صابعهم حور عني
ُ
َرق�صن على كل �سنبلةٍ للجيا ِع
و�أَر�سلنَ للفقراءِ اعتذار ًا م�ؤج ً
ال

«الثانية ع�شرة لي ًال
بتوقيت الغياب»

َ
ملنفاك ومنفاي
يا
حني ُ
�شعر الليل الأ�سود
يلف الكونُ َ
يتمادى النجم ال�شاحب على املجرات
حني يتحر�ش بال�ضلع الأخر�س من مينعه
من يلجمه حني ي�صب بالعرق البارد منفاه
َ
زمن
ذكر �أين �
أ�ضعتك من ٍ
�أَ ُ
َ�س َ
لمتك للحمام الذي �أتقن الغياب
ف�ضت زمني من ُغبارك
و َن ُ
َ
تي ببقاياك
من َعب�أ ِر َئ ّ
َ
ورماك الآن من ال�سقف
َ
غرابك قد الذ باكتئابه
ما �أجر�أ
ِ�س ت�ضاري�س حطامك
و�أَن َ
من ُ
يه�ش عقاربك ال�سوداء عن �أر�ضي
وي��زي��ل ع��ن خ�����ص��ري ح����زام ح�����ص��ارك
النا�سف
َ
ملنفاك ومنفاي
يا

قصة
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بدلة مدير عام

•حممد عزوز

ع��ن��دم��ا �أع���ل���ن �أب����و حم��ي��و �أم���ام
زمالئه العمال وب�صريح العبارة �أنه
ي�ستطيع �أن يلب�س بدلة املدير العام
نف�سها ،ا�ستهجنوا ،واتهمه بع�ضهم
بالتخريف ..فزاده ذاك �إ�صرار ًا عل
التحدي قائال:
ـ �أمهلوين يوم ًا �أو يومني..
وو�صل الأمر �إىل املراهنة ،و�أعلن
رئي�س ور�شته �أن��ه �سيتكفل بنفقات
غداء كامل لل�شباب �إذا فعلها..
ـ و�إذا مل يفعلها..؟ (نطق �أحدهم)
ـ �سيتكفل هو بالغداء..
ومل يعرت�ض �أبو حميو.
ولأن ق��ي��ا���س��ات ج�سمه العلوية
وال�سفلية كانت ت�شابه �إىل حد كبري
قيا�سات ج�سم املدير العام ،فقد بيت
اخلطة كاملة ،ثم انطلق �إىل مكاتب
الإدارة ال يلوي على �شيء.
مل يقف بباب مكتب املدير العام
طوي ً
ال ،دخل على ا�ستحياء موظف
منه.
ـ خري �أبو حميو..؟
ـ خري ي�صيبك يا �أ�ستاذ ..يل عندك
طلب �صغري� ..صغري جداً ..ال �أدري �إن
كنت �ستلبيه يل �أم ال..
ـ قل يل يا �أبو حميو� ..سنلبيه �إن
ا�ستطعنا..
ـ �سيدي حم�سوبكم كما ترى ،قيا�س
ج�سمه م��ن قيا�س ج�سمكم ..و�أن��ا
معجب ج��د ًا بالبدلة التي تلب�سها،
موديل و�شكل ،قلت لو تعريين �إياها
ليوم واح���د ..ي��وم واح��د فقط كي
�أعطيها للخياط ليخيط يل بدلة
مماثلة �أو مطابقة� ..إذا �سمحتم يا
�سيدي..
ـ وكيف �س�أعطيك �إياها اليوم..؟
هل تريدين �أن �أع��ود �إىل بيتي من
دون ثياب.؟
ـ ال ..ال ..معاذ اهلل يا �سيدي..
لي�س اليوم� ..أنا �أريدها غد ًا �أو بعد
غ��د ..كما تريدون يا �سيدي� ..إذا
�سمحتم حت�ضرونها معكم غد ًا �أو..
ـ طيب ..طيب ..فهمت
ـ �شكر ًا يا �سيدي� ،ستبقى معي ليوم
واح��د فقط ..ثم �أعيدها يف اليوم
التايل� ..س�أرتب الأم��ر مع �سائقكم
�أبي الي�سر يا �سيدي.
�أوم�أ بر�أ�سه كي ينهي املقابلة ،فقد
�أح�س �أن هذا العامل املتملق ا�ستطاع
�أن ينتزع منه امل��واف��ق��ة على طلب
يبدو غريب ًا ،لكنه مل يكن ميلك �سبب ًا
مقنع ًا لالعتذار..
يف �صباح ال��ي��وم ال��ت��ايل ..و�صلت
البدلة �إىل �أبي حميو مطوية بعناية
يف كي�س منا�سب..
جتمع ح��ول��ه زم�ل�ا�ؤه يف الور�شة
منده�شني من جناحه يف �أول خطوات
ره��ان��ه ،ان��ت��ظ��روا ب��اق��ي خ��ط��وات��ه،
دخ���ل �إىل غ��رف��ة امل�لاب�����س ،لب�س

الرق�ص على �ضفاف الموت
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•توفيقة خ�ضور
البدلة فكانت فع ً
ال ك�أنها خماطة
ع��ل��ى ج�����س��ده ،وحت����ول ب�ي�ن ور����ش
املعمل واحدة بعد �أخرى ،يحيط به
بع�ض رفاقه يف الور�شة ،ي�ضحكون
ويحاولون �أن ي�شرحوا لزمالئهم يف
الور�ش الأخرى بع�ض التفا�صيل.
ولأن اجلميع كانوا يحفظون �شكل
ولون وطريقة تف�صيل هذه البدلة،
فقد عرفوا �أنها بدلة املدير العام
نف�سه ،وظنوا �أنه رمبا �أعطاها لأبي
حميو بعد �أن عتقت بع�ض ال�شيء.
ودخل �إىل املدير العام من يعلمه
ب�أن �أبا حميو يتجول يف بدلته داخل
املعمل ،ط��ار ���ص��واب��ه ،ورمب���ا و�صلت
�إليه �أخبار التحدي والرهان ووليمة
ال��غ��داء ،انفجر غ�ضبه وا�ستدعى
الرجل يف احلال.
دخل �إليه بهدوء تام ،بلبا�س عمله
املعتاد ،ومل ينتظره حتى ي�س�أله:
ـ �أن��ا مل �أفعل �شيئ ًا �سيدي ،فقط
كنت �أري��د �أن �أع��رف مدى منا�سبتها
جل�سدي� ،أمل �أقل لك ذلك �سيدي.؟
ـ قلت يل �أنك �سرتيها للخياط.
ـ �صحيح ،وم��ن ق��ال غري ذل��ك� ،أنا
مل �أبرح مكاين بعد ،الدوام مل ينته،
�س�أذهب �إليه بعد الظهر يا �سيدي،
وقد لب�ستها هنا لأعرف ر�أي زمالئي
مبقا�سها.
ـ وهل هو مهم ر�أي زمالئك فيها.؟
ـ مهم� ..سيدي مهم..
ـ انقلع م��ن وج��ه��ي ..وال تريني
وجهك ثانية..
ـ والبدلة يا �سيدي..؟
ـ ال �أريدكما �أنتما االث��ن�ين ..هل
فهمت؟
ـ فهمت �سيدي فهمت.
وخ��رج وه��و ي�ضحك يف عبه ،فقد
غنم وليمة ال��غ��داء التي �سيقيمها
رئي�س الور�شة على ح�سابه ،وبدلة
املدير العام الذي رف�ض �إعادتها بعد
�أن تبهدلت بهذا ال�شكل..
و����ص���ار امل���دي���ر ال���ع���ام ي��ق��ف��ز عن
كر�سيه ،وينفعل �إذا ج��اء ذك��ر �أبو
حميو على ل�سان �أحد من رواد مكتبه،
واعترب جميع العمال �أن �أب��ا حميو
فعلها ،ولو مرة يف العمر ،ودفع املدير
العام �إىل خلع بدلته ..ولب�سها ولو
لبع�ض الوقت لي�س �إال.

ط��ال ح�صارهم للمدينة،
و���س��ق��ط��ت ك���ل حم��اوالت��ه��م
القتحامها كثما ٍر ّ
عاقة عند
�أق���دام ح�صونها املُتعالية..
ط��ل��ب ق���ائ���د اجل���ن���د حكيم
مملكته على عجل ،لي�ستفتيه
ط��ري��ق ً��ة ُت��ذلّ��ل امل�ستحيل ،فكّر
احلكيم مل ّي ًا قبل �أن يقول:
ـ ما ر�أي��ك مبن يفتح �أمامك �أب��واب املدينة،
لتدخلها ك�أنك تدخل بيتك..؟
ـ كيف..
متعجب ًا..
قال قائد اجلند
ّ
ـ هذا �شغلي..
�أجابه احلكيم ،و�أردف بخبث:
ـ لكن يل �شرط وحيد.
ـ ما هو �شرطك..؟
�أجابه ُمبت�سم ًا:
ـ ُت�سلّمني رئا�سة دار الإفتاء يف املدينة �إثر
دخولها..
�ضحك اجلرنال �ساخراً:
ـ دار الإف��ت��اء..؟! وه��ل تعرف دي��ن ه���ؤالء،
لتت�سلّم هذا املن�صب..؟!
ـ �أج����ل ..فقد ق����ر� ُأت كتبهم ،وتاريخهم،
وامتلكت معظم مفاتيحها ،وب��تُّ ق���ادر ًا على
ُ
قيادتهم من �أعنّة حلاهم..
ـ لك ذلك..
قال اجلرنال ُمتل ّهف ًا.
-2تفر�س �شيخ املدينة يف الر�سالة التي و�صلته
ّ
ل��ل��تّ��و م��ن وراء احل�����دود ،ف��ت��غ�ّي�رّ ت م�لاحم��ه،
وت�����ص��ارع��ت ع��ل��ى وج��ه��ه ع�ل�ام���ات اخل���وف،
والفرح ،دون �أن يعرف كيف ُيخفي �أ ّي ًا منها عن
احلا�ضرين ،ف�سارع لإخفاء الورقة يف ع ّبه ،ثم
اعتذر ال�ضطراره للمغادرة ..اعتكف يف بيته
ً
ر�سالة جواب ّية ،قال فيها:
عدة ليالٍ  ،ثم كتب
ّ
ل�ست مت�أكّد ًا
ـ ( �أنا معك يا بن عمي ،غري �أين ُ
� ّأن ما بذر ُته هنا يف هذه الأر�ض عرب �سنني قد
مطمئن
مازلت غري
ن�ضج ،و�آن �أوان ح�صاده..
ُ
ٍ
متام ًا ،وال �أعلم �إن كانت ثقتهم بي ،قد بلغت
احل��د امل��ط��ل��وب ..لكن م��ادام��ت ه��ذه رغبتك،
ّ
ف�أنا طوع �أمرك،و�س�أعمل ما بو�سعي� ..أعدك
بذلك)..
-3وقف على املنرب ُمك ّل ً
ال ب�أعني احل�ضور ،وبعد
قدماته املعهودة� ،س�ألهم بت�أثر:
ُم ّ
ـ �أال ت�ؤمنون بر�ؤيا امل�ؤمن..؟
قالوا:
ـ ن�ؤمن يا �شيخنا ،و�أنّ��ى لنا �أن نُنكر الر�ؤيا،
ٌ
مذكورة يف كتابنا..؟!
وهي
ابت�سم بوقار الكبار ،وقال:
أ�سلمت الروح
أطلت القيام ليلة �أم�س ،وما �أن � ُ
ـ� ُ
ل�سلطان النوم ،لأريح هذا اجل�سد الفاين قلي ً
ال
حتى بهق املكان بنو ٍر ُيبهر الأب�صار ،و ُيخفي كل
و�سمعت �صوت ًا يقول يل:
�شيءٍ � اّإله،
ُ
(افتحوا �أبواب املدينة ،افتحوها حا ً
ال ،ففي
ري ال ُتدركون مداه)..
هذا خ ٌ
ب�سملت ،وحوقلت ،وع ُ
��دت
�أف��ق ُ��ت م��ذع��وراً،
ُ
للنوم ،و�أن��ا �أق��ول� :إنها �أ�ضغاث �أح�لام ،فكيف

نفتح �أبواب مدينتنا للغزاة..؟! غري �أين
ُ
وجدت نف�سي
جفني ،حتى
مل �أكد �أغلق
ّ
يف مكانٍ غريب� ،أخذتني منه رع��دةٌ،
نداء ي�أتيني من
�سمعت
ووجيف ،لكني
ُ
ً
بعيد ،ي���أم��رين بفتح �أب���واب املدينة..
التفتُّ ب��اجت��اه ال�����ص��وت ،ف����إذا ب��ي �أرى
�شيخ ًا جلي ً
ال ،تت�ش ّبث الريح ب�أطراف
عباءته امل�ضيئة ،املن�شورة �إكلي ً
ال على قمة
وهممت �أن �أ�س�أله
عيني،
فركت
ذلك التّل..
ُ
ُ
ّ
أ�سلوب
عن علّة ما
ُ
�سمعت ،لكنه �أع��اد �أم��ره ب� ٍ
ً
�صارم ،و�أ�ضاف غا�ضبا� :أال تريد لقومك اخلري
�سجالت الغيب..؟! ُم ْرهم �إذن بفتح
املكنون يف ّ
ً
الأب���واب ..وط��ار محُ لّقا يف الف�ضاء ،تالحقه
نظراتي القا�صرة عن بلوغ عاله!..
تعالت �صيحات احل�ضور :اهلل �أك�ب�ر ،اهلل
�أكرب..
وتدافعوا م�سرعني ،لينال ك��لّ منهم �شرف
امل�شاركة يف فتح �أبواب مدينتهم.
-4الفقر وال��دم مي�شيان ُمتخا�صرين يف �شوارع
املدينة ،يدفعان الأب��واب ب�أقدامهما ،ويحلاّ ن
�ضيفني بغي�ضني ع��ل��ى ك��ل ب��ي��ت ..ي���أك�لان،
وي�����ش��رب��ان ،وي��ن��ك��ح��ان ،ث��م مي�سحان �صديد
�شهوتهما مبالب�س الأطفال ،ومناديل الأمهات،
��ات ت�ت�رك النا�س
وي��ف��رخ��ان ذع�����راً ،وخ��ي��ب ٍ
ّ
يرتاك�ضون مقهورين ،خائفني هنا وهناك..
يختبئ ال��رج��ل وراء ام��ر�أت��ه ،وامل����ر�أة وراء
طفلها!..
رفع يامن بن معتوق عينيه �صوب ال�سماء �إثر
بكلمات خجلى
خروج الزائرين من بيته ،متتم
ٍ
وترك ابنه بني
ُمعتذر ًا من اهلل عن اختبائه،
ِ
يدي ه�ؤالء ،ثم م�سح دموعه ،و�سحب اخلنجر
ّ
من �صدر �صغريه الذبيح ،م�سحه ،وطار ُمتجهاً
�إىل بيت ال�شيخ �صاحب الر�ؤيا ..اقتحم الباب،
�ضرجة ،ووقع
ودخل م�سرع ًا ،فتعرث بجثته املُ ّ
فوقه ،وملّ��ا ق��ام ،كانت ثيابه قد لُطّ خت بدم
القتيل ،فراح يمُ زّ قها بخنجره ،ويرميها فوق
وجهه ،وخ��رج يرك�ض يف ال�شوارع غري عابئ
ال�صارخ!..
بعريه ّ
-5ع��ب��اءة رئ��ي�����س دار الإف���ت���اء اجل��دي��د مت�ل�أ
ً
تاركة ملُريديه
كر�سيه الوثري ،وتتدفق منه
ربك بهاُ ..ي�شري
فر�صة تقبيل حوا�شيها ،وال ّت ّ
�شاب من
الرجل بطرف �إ�صبعه ،فيقرتب منه ٌ
�أهل املدينة ،ويناوله مندي ً
ال ُملطخ ًا بالدماء،
��ات ،وه��و يبت�سم ،ث��م ي�شري
يتفر�س ب��ه حل��ظ ٍ
ّ
لل�شاب �آمر ًا �إياه باملغادرة.
-6ي�صرخ قائد اجلند يف وجه رجله ُم�ؤنّباً:
الغبي..؟ �ألي�س هو من فتح
ـ ملاذا قتلته �أيها
ّ
لنا �أبواب املدينة..؟!
ـ �أجل يا �سيدي هو ..لكنّه رق�ص على �ضفة
املجد ط��وي ً
�لا ،وال �ضري �إن تابع و�صلته على
ال�ضفة الأخ��رى ..فقد انتهى دوره ،وعليه �أن
ميوت خمافة �أن يرى ر�ؤيا جديدة ُتطيح بنا..
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ال�شخ�صية العربية في و�سائل الإعالم الغربي وال�صهيوني

• د� .أكرم ال�شلي

يعد الإعالم اليوم علم ًا له قواعده و�أ�صوله ،واملمار�سة
العملية مل تعد كافية للتقدم يف امل�سرية الإعالمية
م��ن �صحافة مكتوبة وم��رئ��ي��ة وم�سموعة و�سينما
و�إع�لان ودع��اي��ة� ..إن معظم دول العامل قد �أن�ش�أت
معاهداومراكز جامعية للتخ�ص�ص يف درا�سة علوم
الإعالم وفنونه.
و�إذا ق��ر�أن��ا يف ت��اري��خ الإع��ل�ام وت��ط��ور و�سائله
و�أ�ساليبه �سنفهم ملا و�صف هذا الع�صر بع�صر املعلومات
واملعلوماتية ،وميكننا القول �إن الأقوياء هم الذين ميتلكون
الإعالم وي�سيطرون على قنوات االت�صال التي ينتقل الإعالم
من خاللها �إىل اجلماهري الوا�سعة وتت�أثر به وي�ؤثر بها.
لقد حر�صت احلركة ال�صهيونية التي وجدت منذ منت�صف
القرن التا�سع ع�شر ـ ال�سيطرة على الإعالم الدويل لكي تبث
دعوتها ال�صهيونية وتعبئ الر�أي العام ليت�أقلم مع ـ �أهدافها
امل�ستقبلية .ويف هذا املجال مل تتوقف ال�صهيونية بل �سعت
بكل و�سائلها الإعالمية الداخلية والدولية �إىل بث دعوة
الكراهية �ضد العرب وامل�سلمني ،وبد�أت احلملة الت�شويهية
ل�صورة العرب وذلك منذ الوجود الإنكليزي كحليف ومنا�صر
لها .وبعد احل��رب العاملية الثانية ،عملت ال�صهيونية على
تثبيت �أق��دام��ه��ا يف ال�شرق الأو���س��ط باحتاللها فل�سطني
مب�ساعدة الدول الكربى .1948
• �أ���س��ال��ي��ب ال��ع��م��ل ل�ل��إع�ل�ام الإ���س��رائ��ي��ل��ي لتحقيق
اال�سرتاتيجية ال�صهيونية وت�شويه �صورة العرب �أمام الر�أي
العام العاملي:
�أدرك ال�صهاينة قوة الإع�لام وت�أثريه على ال��ر�أي العام
والدعاية ال�سيا�سية مما دفع ـ باملنظمات ال�صهيونية �إىل
امتالك �أهم و�أكرب امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العامل ،وح�صرت
ملكية هذه الو�سائل� ،سواء يف داخ��ل �إ�سرائيل �أو خارجها
مب�ؤ�س�سات وتنظيمات تلتزم �سيا�ستها على حتقيق م�آربها،
ولك�سب املزيد من الر�أي العام العاملي لت�أييد �إ�سرائيل من جهة
وكره العرب من جهة �أخرى ،عمد م�ؤيدو �إ�سرائيل يف العامل
�إىل االحتفاالت الإعالمية العلنية يف املنا�سبات والأعياد
الإ�سرائيلية ،لتكون فر�صة لهم لبث الدعاية ال�سيا�سية
لتح�سني �صورة �إ�سائيل والتجريح بالعرب وت�شويه �صورتهم
وتاريخهم وح�ضارتهم واتهامهم بالهمجية .م�ستغلني يف ذلك
غياب ال�سيا�سة الإعالمية العربية املركزة التي من �ش�أنها
فيما لو وجدت ،مناف�سة الإعالم الإ�سرائيلي يف ك�سب الر�أي
العام العاملي.
• حملة الإعالم العربي على العرب وامل�سلمني:
من �أه��م الأ�ساليب التي اتبعها الإع�ل�ام الغربي عامة
والأم�يرك��ي خا�صة ،وذل��ك لك�سب ال��ر�أي العام ك��ان �أ�سلوب
الت�ضليل الإع�لام��ي .وم��ن الأم��ث��ل��ة ال��ك��ث�يرة ،مثال حجب
احلقيقة حلرب اخلليج عن الر�أي العام ،ومن الأ�ساليب هذه،
قامت الو�سائل الإعالمية للإدارة الأمريكية بت�شويه �صورة
�صدام ح�سني ب�إثارة (املخاوف من ازدياد قوته ،وقد جنحت
و�سائل الإع�لام الأمريكية بتعبئة ال��ر�أي العام �ضد نظام
الرئي�س العراقي ال��ذي و�صفته بهتلر العرب �أو ال�شيطان
ال�صغري �أو باملخرب الأعظم).
وهكذا تبدو ال�صورة ال�شائعة عن العربي يف ال�صحافة
الغربية �ضمن درا���س��ة ن�شرها م��رك��ز «درا���س��ات ال��وح��دة
العربية»� .صورة ت�صف العربي لدى الإعالم الغربي ،على �أنه
خملوق يت�صف بالأنانية وال ميكن االعتماد عليه ،هذا غري
ما ت�ؤكده م�ؤ�س�سات التلفزيون وال�سينما من ب�شاعة الإن�سان
العربي� ،إذ تبدو متعط�ش ًا �إىل االنتقام ،قا�سي ًا ،منحط ًا
مهوو�س ًا ،يبتز الأمم املتح�ضرة بو�ساطة النفط.
وجند �سعي ًا متزايد ًا ومت�صاعد ًا �إىل تر�سيخ �صورة العربي
الب�شع يف العقل اجلماعي والثقافة ال�شعبية يف البلدان
الغربية ،ويجهد الإع�ل�ام الغربي با�ستمرار با�ستخدام
عبارات وم�صطلحات وت���أوي�لات حتر�ض على العرب وعلى
امل�سلمني ،وت�ؤجج املخاوف من «الإرهاب العربي ومن اخلطر
الإ�سالمي».
�إ�ضافة �إىل �أن بع�ض �أجهزة الإعالم الأمريكية ومعلقني
�آخرين يعتمدون �إظهار الإ�سالم بو�صفه دين ًا غري مت�سامح،
ومتطرف ،والدول ذات الغالبية امل�سلمة يعدّ ونها غري جديرة
باالحرتام �أو الثقة ،والت�شجيع على دوام ـ الإح�سا�س ب�أن
تعبري «الإرهاب ومناه�ضة الدميقراطية» ي�ستخدمان ك�صيغة
مرادفة للإ�سالم.
• ال�صورة النمطية للعربي يف التلفزيون الأمريكي:
يف كتاب «العربي ويف التلفزيون» جلاك �شاهني والذي
يغطي ثمانية �أع��وام من الربامج التلفزيونية ،ي�شرح لنا
كيف �أن املنتجني والكتاب ي�صورون العربي على �أنه �شرير
يف خمتلف الربامج ،من الر�سوم املتحركة للأطفال �إىل �أفالم
الأ�سبوع ـ املنتجة خ�صي�ص ًا للتلفزيون.
فال يزال الرجال العرب ،يظهرون على ال�شا�شات ك�أ�صحاب
باليني� ،أو مفجري قنابل �أو قطاع طرق البدو� .أما الن�ساء:
فت�صور على �أنهن راق�صات �شرقيات ،ال ر�أي لهن يف �أي �شيء
�أو كائنات جملالت بال�سواد ،يحملن من الأع��ب��اء ما يلوي
ظهورهن ،كما �أن الكثري من م�شاهد التلفزيون الأمريكي ما
تعر�ض العربي وامل�سلم ب�أ�شكال و�صور وب�أو�صاف منفرة،
وي�ضيفون �صفات �شيطانية نازعني عنه �إن�سانيته.

وت��وف��ر ال��ن��ظ��رة التقليدية ك��ل ال�����ص��ور ال��ت��ي ميلكونها
الأمريكيون يف �أذهانهم عن الرجل العربي ،فهو داكن الب�شرة،
يتكلم بلهجة مميزة ،يهدد بتدمري �أمريكا ال�شمالية ،لديه
�إمي��ان خمتلف ،معا ٍد للم�سيحيني واليهود ،وال يقدر قيمة
احلياة الب�شرية ،كما يو�صف ب�أنه خاطف للن�ساء الغربيات
ال�شقراوات� ،أو جبان يغيرّ مبادئه ح�سب الظروف.
• ال�شخ�صيات العربية الفا�سقة يف الأفالم ال�سينمائية
الغربية:
لقد ا�ستطاعت ال�صهيونية �أن جتعل من ال�سينما �سالح ًا
فعا ًال يف الت�أثري على الر�أي العام العاملي للتعاطف مع ق�ضية
اليهود يف فل�سطني .وهناك مئات من الأفالم متكن بها اليهود
من تكوين ر�أي م�ضاد للعرب يف �أوروبا و�أمريكا.
وقد عمدت الأفالم ال�سينمائية يف الغرب �أن تل�صق العنف
وفرط ال�شهوة اجلن�سية من ال�صفات الأ�سا�سية التي تل�صقها
بالعرب .فت�صور العرب كيف يقدمون ـ باختطاف الن�ساء
الأوروبيات� ،أو يف �صورة جي�ش من الفر�سان الهمج املتوح�شني
يهاجم بع�ض نقاط املراقبة ب��وح��دات اجلي�ش الأجنبي
الذي يدافع عن نف�سه ـ بطريقة بطولية ـ �أما هناك �أنواع
من الأف�لام فيمثل الأف�لام الكوميدية امل�ضحكة املبتذلة يف
�صورة �شخ�صيات خمبولة العقل �أو يف �صورة �أ�شرار معتوهني.
ففي فيلم «جهاد يف �أمريكا» ل�ستيفن �إمري�سون ،ي�صور لنا �أن
الأ�صوليني يربون الأطفال على احلقد ،وذلك من خالل لقطة
لذلك الطفل يف املخيم ال�صيفي يف �شيكاغو الذي يقفز �أمام
الكامريا هاتفي ًا� :س�أذهب اليهود.
• العربي يف الأدب ال�صهيوين:
لقد انعك�س الإنتاج الق�ص�صي والأدب��ي لأدب��اء �إ�سرائيل
على االجتاهات الفكرية لأطفال �إ�سرائيل و�شبابها و�أ�سهم
يف حتولهم �إىل اليمني املتطرف .فقد حاول «�أدي��ر كوهني»
�أن يعر�ض يف كتابه« ،وجه قبيح يف امل��ر�آة» �صورة الإن�سان
العربي ،وكيف تبدو يف الأدب العربي للأطفال الإ�سرائيليني،
خالل العقود الأخ�يرة من القرن املا�ضي ،كما حاول و�صف
النزاع العربي اليهودي ،وكيف تو�صف حروب �إ�سرائيل يف
امل��ر�آة الأدبية ،وما هو ت�أثريها العقائدي والديني ،وكيف
تن�ش�أ ال�صورة ال�سلبية �أو الإيجابية ،ومن هو العربي ال�سيئ..
الخ ،والكتاب هو ح�صيلة م�سح لألف و�سبعمائة كتاب �صدرت
يف �أعقاب حرب حزيران  ،1967قام الكاتب بدرا�سة غالبية
ه��ذه الكتب ،وتبني له �أن  520منها تطرقت لل�شخ�صية
العربية.
و�سنعر�ض فيما يلي بع�ض نتائج درا�سة ميدانية ،ت�شتمل
على �إفادات حول نظرة الأطفال اليهود �إىل �شخ�صية الإن�سان
العربي ،والتي تعك�س ت�أثري كتب الأطفال عليهم ،فمث ًال بينت
الدرا�سة هذه �أن  63%من الكتب قد و�صفت العرب ب�صفات
�سلبية مثل :اخليانة والكذب واملبالغة واملداهنة والوقاحة
وال�شك والوح�شية واجل�بن والبخل وح��ب امل��ال و�سرعة
الغ�ضب والتملق والنفاق والتباهي واخلبث.
وقد �أظهرت نتائج درا�سة �أخ��رى لـ 270كتاب ًا ،ت�ضمنت
للمهن التي يزاولها العرب� ،أن الغالبية العظمى لهذه الكتب،
و�صفت تلك املهن ب�أنها �شاقة وغري مهمة مثل :الزراعة ورعي
املا�شية والبيع املتجول و�أعمال البناء والتج�س�س والعمل يف
ال�شرطة والعتالة واخلدمة يف منازل اليهود .هذا بالإ�ضافة
�إىل ممار�سة الأع��م��ال الإج��رام��ي��ة ،كال�سرقة والتجارة
بالعبيد والن�ساء .ويف درا�سة �أخرى لـ 380كتاب ًا� ،أظهرت ب�أن
العرب فئة هام�شية تهدد الوجود ال�صهيوين ،وجد فيها 576
عبارة �سلبية يف و�صف الإن�سان العربي منها :ل�ص ،متوح�ش،
عدو ،خمرب ،جا�سو�س ،خمتطف طائرات ..الخ ،وكل ذلك
هدفه احلط من قيمة الإن�سان العربي.
ويتبينّ من العر�ض ال�سابق ،مدى قوة القناعات الثابتة
ال��ت��ي حتتل مكانة رئي�سية يف و���ص��ف �شخ�صية الإن�سان
العربي يف �أدب الأطفال الإ�سرائيليني ،وهو ترجمة ح ّية
للإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية ،وتكمن خطورة هذه الأو�صاف
التي وردت يف �أنها تنقل �إىل �أطفال ميرون يف مرحلة بناء
ل�صورة الآخ��ر ،ونحن نعلم �أن االجت��اه العن�صري هو اجتاه
عدائي يت�شكل من خالل عملية التن�شئة التي ت�شارك فيها
م�ؤ�س�سات تربوية وثقافية واجتماعية عدة ،فالفرد الذي
ينتمي �إىل جماعة متع�صبة �سوف يتبنى اجتاهها العدائي.
فالطفل اليهودي يف هذه احلالة يقوم بعملية تنميط تقوم
على �أ�سا�س ما يتلقاه من معلومات وهي تت�سم بال�سطحية
وع��دم ال��دق��ة وال��ع��دائ��ي��ة ،ويق�صد منها احل��ط م��ن قيمة
الإن�سان العربي والت�شهري به.
وبناء على ما تقدم تزخر الكتب الإ�سرائيلية اخلا�صة
بالأطفال بال�صور واملعلومات امل�شوهة لل�شخ�صية العربية.
وباملقابل ال تبني عند الأطفال الإ�سرائيليني �سوى احلقد
والكراهية والعداء والتع�صب للعرب.
• رب��ط الأ���ص��ول��ي��ة والإره����اب ب��الإ���س�لام يف الو�سائل
الإعالمية الغربية:
1ـ تعريف الأ�صولية:
الأ�صولية كم�صطلح يف الإ���ش��ارة ال�سلبية �إل��ي��ه� ،أق��رب
�إىل الرتجمة التي ق�صد بها �أداء معنى الكلمة الإنكليزية
 .Fundamentalismوهو معنى ال يفارق داللة التع�صب
والتطرف والتقليد والإتباع والفهم اجلامد لن�صو�ص �أوىل.

والنظر �إىل املبادئ التي �صاغها ال�سابقون بو�صفها مبادئ
مطلقة ،ال ميكن اخل��روج عليها �أو تعديلها �أو مراجعتها �أو
و�ضعها مو�ضع امل�ساءلة.
وحت��ول��ت الأ���ص��ول��ي��ة يف ه��ذا الإط���ار �إىل مفهوم يعني
اال�ستخدام القمعي للأ�صول وت�أويلها مبا يحجز على حق
االختالف يف الفهم ،والتعدد يف تف�سري الأ�صل الواحد ،وذلك
يف خمتلف جماالت ال�سيا�سة واالجتماع واالقت�صاد والثقافة
والفكر الديني.
وال عالقة لهذه الداللة احلديثة� ،أو ال��دالالت باملعاين
ال��ق��دمي��ة اال�صطالحية لكلمة الأ���ص��ل �أو الأ����ص���ول� ،إ ّال
من املنظور ال��ذي ي�ستبدل التع�صب بالت�سامح ،والتقليد
باالجتهاد .ويتحول فيه الدال نف�سه من مدلول �إىل غريه،
ومن معنى �إىل نقي�ضه .وهكذا �أ�صبحت الأ�صولية ،من حيث
هي م�صطلح معا�صر ،هي منظومة من الدالالت التي ت�شري �إىل
و�ضع معريف معني ،تعاين منه ثقافتنا العربية املعا�صرة .من
هنا �أن ـ الأ�صوليني امل�سلمني هم �أنا�س مت�شددين من الناحية
الدينية وجمرمني ـ ال يعرفون �سوى العنف والقتل والإرهاب
الفكري� ،أو هكذا ي�صورهم لنا الإعالم الغربي.
�إن اختالف العالقة بني املطالب والتلبيات� ،أو بني احلاجات
والإ�شاعات هو الأر�ضية املولدة للعنف ال�سيا�سي ،الذي يظل
كامن ًا �إىل �أن تتوىل نخبة طاحمة �إىل �إ�شعال فتيله فع ًال.
ويرى طرف �أن العنف الذي متار�سه جهة ما هو عنف م�شروع
ودفاعي وت�سميه ن�ضا ًال ،بينما ترى عنف الطرف الآخر عنف ًا
غري م�شروع ،وعدواني ًا ،وقد ت�سميه �إرهاب ًا .لهذا ف�إن احلركات
الإ�سالمية والأ�صولية املت�شددة ت�شكل يف نظر العرب “�إرهاب
ديني”� ،أو “غزو �إ�سالمي” وت�شكل يف عنفها ومنظرها اخلارج
عن امل�ألوف ،و�ضع يجوب كل العامل العربي والغربي .فالإ�سالم
يجنى عليه من قبل تلك احلركات �أو ًال ،ومن قبل الغرب ثاني ًا،
لأن اقرتان م�صطلح “الأ�صولية” بالإ�سالم بعيد كل البعد عن
هذه الديانة ال�سمائية التي ات�صفت يف جوهرها بالت�سامح
واملحبة جلميع الأمم.
2ـ امل�سلم الإرهابي كما ي�صوره الغرب:
يف الثالث من ت�شرين الأول �سنة  1994ـ عر�ض برنامج
“�أي �أون �أمريكا” “عيون على �أمريكا” من �شبكة “�سي بي
�إ�س تي يف” حلقة قدمها �ستيفن �إمري�سون عن الإ�سالم كخطر
�سيا�سي حمدق ولي�س كدين ،وادعى الربنامج �أن الأموال التي
يجمعها العرب وامل�سلمون يف الواليات املتحدة هي من �أجل
احلرب املقد�سة يف �أمريكا ويف ال�شرق الأو�سط.
ويف ال�شهر ذاته ،عاد املقدم نف�سه يف برنامج جديد ا�سمه
“اجلهاد يف �أمريكا” وهو �شريط وثائقي ،اختريت ال�صورة
بعناية ،لتعطي العرب وامل�سلمني �صورة “الآخر املعادي” ورغم
�أن �أمر�سن يقول �أن ال عالقة للغالبية ال�ساحقة من العرب
وامل�سلمني يف الواليات املتحدة بالن�شاطات الراديكالية ،ف�إن
�صورة “امل�سلم القبيح” التي يذيعها ،تناق�ض يف �شكل �صارخ
�إنكاره ال�ضعيف هذا و�أخطاءه الفا�ضحة يف املعلومات.
�إال �أن و�سائل الإعالم الغربية متتلئ بالأوهام واالفرتاءات
امل�ؤذية عن العرب وامل�سلمني ،وتكتفي عناوين بع�ض الأفالم
الوثائقية للداللة على حمتوياتها “القنبلة الإ�سالمية”،
“�سيف الإ�سالم”“ ،الإ�سالم امللتهب”“ ،خنجر الإ�سالم”،
“نار الإ�سالم” .وكذلك عناوين مقاالت يف املجاالت املختلفة،
للمجالت وال�صحف مثل“ :جذور الغ�ضب الإ�سالمي”“ ،قنبلة
الإ�سالم املوقوتة”.
ويتعر�ض الأمريكيون العرب منذ ن�سف مركز التجارة
الدويل يف ت�شرين الثاين � 1993إىل موجة من اال�ضطهاد
والت�شهري .ويف مدينة رايل تع ّر�ض �أح��د ال��ع��رب لهجوم
لدى وجوده يف مطعم ،وكان املهاجم ي�صرخ�“ :أنا �أحقد على
امل�سلمني”.
ويف نيويورك �أقدم �شرطي املرور حممد تامر على االنتحار
ب�سبب الإه��ان��ات العن�صرية التي ك��ان يتعر�ض لها .لكن
ال�سبب اجلوهري وراء املعاملة ال�سيئة التي يلقاها الإ�سالم
يف ال�صحافة ،ال يعزى �إىل ال�صحافيني بتقدميهم املعلومات
ناق�صة ،فامل�س�ؤولية يجب �أن تلقى �أي�ض ًا على املوقف يف �صورة
عامة من املعار�ضة يف بلدان كثرية يف ال�شرق الأو�سط.
فكثري من اجلماعات التي تلج�أ �إىل العنف يف املنطقة
تدعى �أنها تتحرك با�سم الإ�سالم ،وهي ترى �أن هذا ي�ضفي
�شرعية �إىل �أعمالها .نتيجة لذلك ،تتحدث التقارير التي
تن�شرها ال�صحافة الغربية ع��ن تفجري �سيارة مفخخة
�أو �إع�لام اجلهاد باعتبارها �أعما ًال جلماعات معظمها هي
�سيا�سية واقت�صادية بطبيعتها ،وال عالقة لها بالدين،
فالدين ي�ستخدم كغطاء .و�أن الكيان ال�صهيوين قد و�ضع
خطة ملواجهة اخلطر الإ�سالمي املتطرف الذي يهدد منطقتي
ال�شرق الأو�سط والقرن الأفريقي ،ويرمي الكيان ال�صهيوين
من وراء حملته املعلنة �ضد الإ�سالميني �إىل عدة �أهداف ،ومن
�أهمها :ت�شويه �صورة الإ�سالم والإ�سالميني ،وخلط املفاهيم
لدى الغرب ،بو�صف كل ما هو �إ�سالمي ب�أنه �إرهابي.
وهكذا نرى �أن الإع�لام الغربي وال�صهيوين يعمالن على
العرب ،لت�شويه �صورتهم ،بعد �أن انتهى الأول من ت�شويه
�صورة الزنوج والهنود احلمر ،والأقليات املختلفة التي تعي�ش
يف �أوروبا و�أمريكا.

قضايا وآراء

الحقيقة
الفنية
• حممد راتب احلالق
ثمة �سوء فهم ملقولة املحاكاة يف الفن،
فالفن ال يحاكي ما هو منجز يف الطبيعة،
و�إمن��ا يحاكي الطبيعة يف عملية اخللق
والإبداع .والفن ال يحاكي حقيقة ما هو
موجود ،و�إمنا حقيقة ما ميكن �أن يوجد،
امل��ه��م يف الأم����ر �أن ي��ك��ون ال��ف��ن ���ص��ادق�� ًا
ومقنع ًا.
وال�صدق الفني يختلف عن ال�صدق يف
العلم ويف التاريخ ،وال عالقة له بال�صدق
الأخ�لاق��ي بطبيعة احل���ال .ال�صدق يف
ال��ف��ن ���ص��دق يف الإم���ك���ان ،ف��ه��و انعكا�س
مل��ا مي��ك��ن �أن ي��ح��دث ول��ي�����س ان��ع��ك��ا���س�� ًا ملا
حدث ويحدث فع ًال ،لأنه ر�ؤي��ة (ور�ؤي��ا)
وا�ست�شراف للم�ستقبل .وي�سعى الفن لأن
يكون هذا املمكن �أك�ثر جما ًال وع��د ًال من
الواقع ،و�أن يتجاوز ما يف الواقع من قبح
وبناء على هذا ميكنني �أن �أقول
وظلم؛
ً
باطمئنان �شديد � :إن ال�����ص��دق الفني
�أ�شمل من ال�صدق الواقعي و�أعمق و�أكرث
�إحكام ًا وان�سجام ًا� ،أهم ما مييزه �أنه يت�سم
بالتما�سك ال��داخ��ل��ي واملنطقي ب�صورة
تفوق ال�صدق الواقعي ،وهنا تكمن �إحدى
املفارقات الكربى؛ ف��الأح��داث يف العمل
الروائي ،مث ًال� ،أكرث منطقية من الأحداث
التي جتري يف الواقع ،ففي الواقع ميكن
�أن يحدث موت مفاجئ ،يف حني ال يقبل
املتلقي م��وت �إح��دى �شخ�صيات الرواية
ب�صورة مفاجئة ،وال�سيما ح�ين تكون
ه��ذه ال�شخ�صية فاعلة وم���ؤث��رة ،ويعد
ذل��ك عيب ًا م��ن عيوب ال��رواي��ة ،ونقطة
م��ن ن��ق��اط �ضعفها .وامل��ت��ل��ق��ي ينفر من
الأح����داث ال��ت��ي تعتمد على امل�صادفة
واملفاج�أة غري امل�ؤ�س�سة على املنطق ،مع
�أن امل�صادفة موجودة يف الواقع؛ والقارئ
املطلع يعرف كيف رف�ض النقاد (فني ًا)
فكرة �إيقاف تنفيذ حكم الإع���دام ،بعد
�أن مت و�ضع حبل امل�شنقة يف عنق بطل
ق�صة (العط�سة القاتلة) ال��ت��ي كتبها
القا�ص الرو�سي ال�شهري(ت�شيخوف) مع �أن
احلادثة حقيقية وواقعية .وكلنا ن�شعر
بال�سخرية من احللول الإخراجية لكثري
من الأعمال ال�سينمائية والتلفزيونية
وامل�سرحية ،حني يظهر البطل يف الوقت
املنا�سب ليخل�ص حبيبته من الأ���ش��رار،
ب�صورة مفاجئة غري من�سجمة مع بنية
ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي ،ب��ل �إن �أح���د املخرجني
ال�����س��وري�ين ال��ل��وذع��ي�ين ق��د ب��ع��ث �إح���دى
ال�شخ�صيات من مرقدها لت�ست�أنف احلياة
والفعل م��ن جديد ( ع��ن �أب��ي ع�صام يف
م�سل�سل باب احلارة �أحتدث).
وب��ع��ب��ارات م�ستمدة م��ن �أح��د النقاد
الإ���س��ب��ان املعا�صرين �أق���ول�( :إن الفن،
والأدب ،ي�صنع واقع ًا قني ًا �أهم ما مييزه
الإت����ق����ان) .وال��ف��ن��ان ( والأدي�����ب ) ال
ي�ستن�سخ احلكايات و�إمنا يخلقها ،ويقوم
ب��ب��ن��اء حقيقته الفنية اخل��ا���ص��ة ب��ه،
بعد �أن يتمثل الواقع وميتلكه ،معتمد ًا
على خياله .واحلقيقة الفنية (حلظة
�إن�شائها) ال تقل يقين ًا عند الفنان عن �أية
حقيقة �أخرى يف �أي جمال من املجاالت،
مبا يف ذلك املجاالت العلمية والعقائدية.
فاخليال يعني تهيئة الواقع ليغدو فن ًا
ح�سب ( ماركيز ) ،ويقدم واقع ًا فني ًا له
زمانه اخلا�ص ،املحكوم بقوانني اجلمال.
والأديب املتمكن ي�ستطيع �أن يقنع املتلقي
بالواقع الفني الذي يقرتحه ،وي�ضطره
لأن يتعامل معه كواقع حقيقي عرب عملية
التقم�ص ،وعندها ،فقط ،ينجح الفنان يف
حتقيق مقولة ( �أوفيد ) يف ( بجماليون
)  :الفن هو �أن تخفي الفن� ،أي �أن جتعله
يبدو وك�أنه واقع وحقيقة.

أدب من العالم
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•د .خليل املقداد

ج��اء يف الأ���س��اط�ير الإغ��ري��ق��ي��ة �أن الن�ساء
امل��ح��ارب��ات /الآم��ازون��ي��ات () Amazones
يرجع ن�سبهن �إىل �إله احلرب الإغريقي �آري�س
( ) Arèsوالإل��ه��ة ه��ارم��وين (Harmonie
� ) Nymphèeإلهة ال�شعر والنغم واالن�سجام،
لذلك �أطلق عليهن ت�سمية الن�ساء املحاربات .كما
يعرف عن ه�ؤالء الن�ساء �أنهن ا�شرتكن يف حرب منهج الف�سيف�ساء ال�سوري
طروادة بو�صفهن يرجعن �إىل العهد القدمي �أي احلقيقي بقي من مرتبط ًا
عهد الأبطال وحرب طروادة (، )Hèroïque
كذلك �إىل عهد امللك تي�سة (  )Thèsèeامللك بالأ�صالة التقليدية
امل�ؤ�س�س ملدينة �أثينا.
التي بلغت �أوج انفتاحها
ك��م��ا ت��رج��ع �أ���ص��ول��ه��ن ح�����س��ب امل��ي��ث��ول��وج��ي��ا
الإغ����ري����ق����ي����ة �إىل م��ن��ط��ق��ة ت��ي�رم����ودون وان�شراحها يف لوحات
( )Thermodonاملحيطة بالبحر الأ�سود املحاربات الأمازونيات.
 ،مبعنى املنطقة ال�شمالية ال�شرقية من �آ�سيا
ال�صغرى  ،كما كان لهن تواجد يف منطقة القوقاز
ومنطقة �شمال نهر الدانوب التي تعرف مبنطقة
ترا�س (. )Thrace
وب�شكل دائ��م كان يتوىل احلكم عليهن ملكة
 ،وم���ن ب�ين ه���ذه امل��ل��ك��ات امل�����ش��اه�ير هيبوليت
( ،) Hippolyteكما كانت جترى الكثري من
امل�صارعات واحل��روب بينهن وبني م�شاهري الأبطال مثل ذات الأ�����ش����ك����ال
املكون من البلطة والدرع الهاليل �أو الرت�س الرخامي.
َ
هرياقلي�س ( )Hèraklèsو�آخيل ( )Akhèlleالذي احل��م��راء فقد تناولت ب�شكلٍ خا�ص املو�ضوع املرتبط
كما ظهرن مبظهر امل���ر�أة ال��ع��اري��ة م��ع تر�س رخامي
بالهرياكلية  ،كما ا�ستحوذت �شيئ ًا ف�شيئ ًا على لوحات ملك
قتل من بينهن امللكة بنتيزيل ( ،) Penthsilèوكذلك �أثينا تي�سة ( )Thèsèeالذي يعترب رمز ًا ملجد وعظمة مك�شوفة ال��ر�أ���س والأذرع والأرج���ل وال�صدر منفرج مع
مع الأب��ط��ال بلرييفون ( ) Bellerophonوتي�سة ( �أثينا يف وق��ت تزامن فيه حكمه للمدينة مع �سيا�سة حمالة ال�سيف التي حت��وي يف داخلها �سيف ًا وجعبة .
ً
ونتيجة لذلك قمن
 )Thèsèeال��ذي تغلب عليهن.
مبهاجمة مدينة �أثينا التي كانت مبنية فوق جبل الأوملب التو�سع واالمتداد لهذه املدينة يف القرن اخلام�س قبل وعرث على هذا النموذج يف عام  1973يف موقع بافو�س يف
ودمرنها  .وبعد هذه الأحداث �أ�صبح املوقع مقر ًا للحكماء امليالد.
جزيرة قرب�ص  .كما ظهر ذلك يف فن الر�سم بنف�س املظهر
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والعظماء والأبطال  ،كما �أطلق عليه جبل الإله �آري�س  .موا�ضيع الأمازونيات فوق املنحوتات بعد ا�ستلهام الفنانني �أي�ض ًا.
وكن دائما بحالة حرب مع الرجال؛ لذلك يرف�ضن �أن
�أما بالن�سبة �إىل املنحوتات فقد �أظهرت نف�س العرو�ض
ين�صب عليهن ملك من الرجال �أو �أن يقيم بينهن �أحدٌ هذه املفاهيم التاريخية  .ولهذا �أخذت تظهر العرو�ض فوق
ً
وخا�صة لوحة املحاربة الأمازونية كورنيتو تاركينيا
منهم ،لذلك قمن بقتل وتقطيع الأوالد الأطفال الذكور �إطارات الأفاريز يف العديد من املواقع الأثينية وكذلك يف
من �أوالد الذين كانت لهن عالقة معهم� ،أو �صلة �أو خمالطة تري�سور ( )Trèssorودلفي ( )Delphesويف داخل فوق تابوت حجري معرو�ض يف املتحف الأثري يف مدينة
عر�ضية �أو ثانوية من بني ال�شعوب املجاورة .
امليثوبات التزيينية يف اجلهة الغربية من مبنى البانتيون ،فلورن�س ظهرت فيه بنف�س املظهر.
وتلقت �سري و�أ�ساطري الأمازونيات العديد من التفا�سري وفوق �إط��ارات الأفاريز يف معبد با�ساي  ،ويف الر�سومات
كما ُعر�ضت املحاربات مبظاهر حربية خمتلفة ؛ �إما
اجلدارية الناتئة يف مدن هريون ( )Heroonوتريان
ً
والتحليالت الرمزية خا�صة تلك املتعلقة بالعوامل ()Tryanومو�سيلييه ( )Mausclièeوهاليكارنا�س ب�شكل منفرد �أو جماعي حيث ُعرث على بع�ض هذه النماذج
النف�سية والتاريخية ،وم��ن ب�ين ه��ذه اال�ستعرا�ضات
الأخرية واحدة من الدرا�سات والنظريات الأكرث �إثارة ()Halicarnasseويف معبد �أرتيمي�س( Artèmisيف يف مدينة بومبيي ويف �ستابي ،ويف منزل نريون الذهبي يف
ال ،وهي تلك التي تناولها ال�سيد �صاموئيل مانيزي ( )Manèsieومياندر (.)Mèandre
مدينة روما ويف الر�سم اجلداري يف مدينة كولن يف �أملانيا .
وجاذبية وقبو ً
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( )P.Sammuelحيث تناول املو�ضوع معتمد ًا على
�أم����ا يف ���س��وري��ا ف��ق��د ظ��ه��رت ل��وح��ات
مفاهيم ومت�شابهات تاريخية وميثولوجية كانت موجودة منحوتات الركائز امل�ستديرة انطالق ًا من
الأم���ازون���ي���ات يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��م��اذج
الن�صف الثاين من القرن اخلام�س قبل امليالد
ومعروفة يف تاريخ احلثيني.
وامل��واق��ع  ،وك���ان �أهمها ال��ع��رو���ض التي
ومن هذا املنطلق اعتقد �أن الأم��ر ينطوي على ن�ساء  .وبهذا اخل�صو�ص ميكن تق�سيم املو�ضوعات
املتعلقة ب�أ�شكال الأمازونيات امل�ستعارة والتي
ظهرت ف��وق اللوحات الف�سيف�سائية يف
حثييات حملن ال�سالح
على �أثر تقل�ص عدد الرجال يف مت االحتفاظ بها من العهود الهللين�ستية وكن دائما بحالة حرب
ً
وخا�صة يف عهد انحالل الإمرباطورية
جمتمعهن وبالدهن،
مدينة �أفاميا حيث ظهرن مبيادين ال�صيد
احلثيية يف نهاية القرن الثامن قبل امليالد .لذلك جاء والرومانية القدمية �إىل �أربعة �أو خم�سة
يرف�ضن
لذلك
الرجال؛
مع
وم���ط���اردة احل��ي��وان��ات امل��ف�تر���س��ة �أو يف
املفهوم التعبريي ملعارك الأمازونيات �ضد الإغريق على �أنه مناذج� ،إال �أن هذا العدد كان يزداد �أو يتناق�ص
وخا�صة ح�سب كرثة النماذج النحتية الإغريقية �أن ين�صب عليهن ملك من معارك ومبارزات وب�شخ�صيات تبدو عليها
ً
واحد من �أكرث الأمور املتعلقة بالرتاث القدمي ،
الرتاث الفني الإغريقي الذي �أخذ طريقه للظهور بدء ًا الإ�ضافية وخا�صة تلك التي كانت تظهر فوق الرجال �أو �أن يقيم بينهن املهارات اخلارقة .
من القرن اخلام�س قبل امليالد  ،كما �أنه عبارة عن رمز من اللوحات الفنية التي تعر�ض كل واحدة منها
وبالطبع ف�إن هذا العمل الفني ينتمي
�أحدٌ منهم.
متثا ً
ال لفار�سة �أمازونية حماربة �أو يف حالة
رموز االنت�صارات الهللينية على ال�شعوب املجاورة .
�إىل ال��ف��ن احلقيقي حيث جن��ح الفنان
كما ظهر املفهوم التعبريي عن الأمازونيات يف العهد احلرب واملجابهة.
يف �إب��راز كامل التفا�صيل الفنية جلميع
وق��د �أب��دع النحاتون الإغ��ري��ق يف �إب��راز
ال��ي��ون��اين ال��ق��دمي � /أرك��ائ��ي��ك ( )Arqaïqueال��ذي
ال�شخ�صيات املعرو�ضة وبكامل تفا�صيل
يرجع �إىل القرنني ال�سابع وال�ساد�س قبل امليالد  .وبرز املحاربات من خالل منحوتاتهم التي عر�ضت
هذا الظهور ب�شكلٍ وا�ضح يف الر�سوم اجلدارية واجلرار يف معبد �أرمتي�س يف مدينة �إيف�س ،ومنهم
اجل�سم والأط���راف وال��ر�ؤو���س والوجوه
الفخارية ولوحات الطني امل�شوي وكذلك فوق لوحات بوليكليت وفيديا�س وب��ل�ين وكريزيال�س
وبكامل التفا�صيل مبا حتويه من ق�سمات
املرمر الكورنثية.
و�سيدون وفرادمون .وتدعى هذه املجموعة با�سم :الند م��ع �إب���راز جماليتها بالتنا�سق م��ع العيون والرمو�ش
ويف نهاية ال��ق��رن ال�ساد�س قبل امل��ي�لاد ا�ستحوذت دوريا بامفيلي .ومل يبق من هذه املجموعة �سوى منوذج
انتماء وارتباط ًا مع منوذج ميخادي�س �أو واحلواجب وال�شفاه �إلخ .
وخا�صة الر�سوم ذات الوجوه واحد كان �أكرث
ً
ً
الر�سوم الفخارية القدمية
وبالطبع ينتمي هذا الأ�سلوب �إىل منهج الف�سيف�ساء
والأ�شكال ال�سوداوية على هذه املفاهيم والأفكار التي منوذج الند�سدون.
ذكرناها  .وكانت �أ�شهر العرو�ض لهذه املفاهيم واملوا�ضيع
وتظهر الأمازونيات بحالة االنت�صاب مع رفع الذراع ال�سوري احلقيقي الذي بقي من جهة مرتبط ًا بالأ�صالة
ً
.
ا
مك�شوف
ال�صدر
ظهر
ي
الذي
اخليتون
بلبا�س
مك�سوة
وهي
ُ
تعر�ض معركة
املثرية �أو الأكرث اهتمام ًا
ومغزى تلك التي ِ
ً
التقليدية التي بلغت �أوج انفتاحها وان�شراحها يف لوحات
الأمازونيات �ضد هرياقل�س  ،ومنها تلك امللحمة التي ظهرت وبالطبع جاء املظهر عك�س امل�شاهد والعرو�ض التي ظهرت
ف��وق اجل��رار الآتيكية التي ظهرت الأم��ازون��ي��ات فوقها املحاربات الأمازونيات ويعطي برهان ًا �صادق ًا على �إنتاج
فوق حزام امللكة هيبوليت التي تعد واحدة من بني �أثني
وهن يلب�سن ب�شكل عام ال�سروال والقمي�ص �أو اجللباب روائع فنية حقيقية ترتجم الواقع البعيد عن اخليال .
عم ً
ال فني ًا رائع ًا.
�أما الأعمال الفنية التي ظهرت فوق الفازات واجلرار والقلن�سوة؛ مبعنى يظهرن مبظهر �سكيت�س مع �سالحه
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المنا�ضل الكبير �شفيق الحوت خطيبا

• ر�شاد �أبو �شاور
اخل��ط��اب��ة واح������دة م���ن ���ص��ف��ات
ومم����ي����زات ���ش��خ�����ص��ي��ة امل��ن��ا���ض��ل
وال�صحفي الكبري الأ�ستاذ �شفيق
احلوت.
م��ن��ح��ه اهلل ق���ام���ة م��ه��ي��ب��ة،
وحنجرة عري�ضة ،وه��و متكن من
ام��ت�لاك لغة عربية مبينة ،وثقافة
عميقة غنية وطني ًا وقومي ًا ،ومعرفة
بالتاريخ الفل�سطيني بخا�صة ،والعربي
بعامة.
وه��و عا�ش نكبة فل�سطني ،ودف��ع هو
و�أ�سرته �شهيد ًا هو �شقيقه جمال ،وفتح
عينيه على نكبة فل�سطني ع��ام ،48
وفاجعة االقتالع من يافا ،وكان �آنذاك
يف ال�ساد�سة ع�شرة م��ن ع��م��ره ،يعي
هول ما جرى ،ورغم �أن �أ�سرته لبنانية
الأ�صل ف�إن والده ت�شبث بفل�سطينيته،
ورف�ض (ا�ستعادة) جن�سيته اللبنانية،
م�ؤم ً
ال العودة �إىل يافا.
اختيار �شفيق احلوت ملهنة ال�صحافة
كان خيار ًا واعي ًا ،فمن خالل ال�صحافة
ح�ض على حترير فل�سطني ،واال�شتباك
م��ع االح��ت�لال ال�صهيوين ،وه��و انتمى
م���ب���ك���ر ًا ل��ل��ف��ك��ر ال���ق���وم���ي واخل���ط���اب
النا�صري ،لأنه ر�أى يف الوحدة ونهو�ض
الأمة طريق ًا لتحرير وخال�ص فل�سطني.
ك��ت��ب ال��ك��ث�ير ع��ن امل��ن��ا���ض��ل الكبري
الأ�ستاذ �شفيق احلوت بعد رحيله يوم 2
�آب  ،2009ولكن مل تتم الإ�ضاءة على
متيزه وبروزه كخطيب مف ّوه ،عرف بني
الفل�سطينيني يف لبنان ،والفل�سطينيني
يف ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ت��ي ا�ستمعت �إل��ي��ه،
وعلى منابر دورات املجل�س الوطني
الفل�سطيني ،ويف املنا�سبات الوطنية
الفل�سطينية.
كان خطيب ًا جذّ اب ًا ،م�ؤثراً ،مقنع ًا..
لأنه �صادق ،فهو خطيب يخاطب العقول
ب��ه��دف الإق��ن��اع ،وال��ت���أث�ير يف ال��وع��ي،
ولي�س اللعب بالعواطف والتهييج.
عرفته خطيب ًا مبا�شرة يف جنازة
���س��م��اح��ة احل����اج �أم��ي�ن احل�����س��ي��ن��ي ،يف
مقربة ال�شهداء ببريوت ،وكان خطابه
حزين ًا وغا�ضب ًا يومها ،وذلك �أنه تن ّبه
�إىل قلّة اهتمام القيادات الفل�سطينية
باحل�شد يف ج��ن��ازة ال��رج��ل ال��ذي قاد
�شعب فل�سطني طوال ثالثة عقود قبل
النكبة ،وك���ان ح�����ض��وره الفل�سطيني
والعربي والعاملي باهراً.
ح�ضر يومها �أب��و ع��م��ار ،و�أب���و �إي��اد،
وغابت قيادات مل ت�أبه لرحيل احلاج
�أم�ين ،وافتقدت ح�شود التنظيمات..
ومل ميرر الأ�ستاذ �شفيق احلوت املنا�ضل
الكبري ،واخلطيب اال�ستثنائي ..هذا
التق�صري امل��ق�����ص��ود ال��ف��ا���ض��ح ،ف�صاح
خماطب ًا احل��اج امل�سجى يف نع�شه :يا
�أبا الفل�سطينيني ..وك�أنه يخاطب من
امل�سجى..
ح�ضر من القادة� :أنتم �أبناء
ّ
واحل��اج هو قائد �شعب فل�سطني الذي

قضايا وآراء

كان خطيب ًا ميتع الإ�صغاء له ويبهر
ففيه هيمنة على املن�صة وف�ضاء
املكان ،وهذا يعود على �صفات ولدت
معه و�صفات منّاها وطورها يف
م�سريته بخربة ودراية.

هفت له �شعب فل�سطني طوال عقود:
�سيف الدين احلاج �آمني
و :هبت النار والبارود غنّى
يا حاج �آمني يا حامي ظعنا
كانت فل�سطني جريحة �شعب ًا وق�ضية
يف ح��ن��ج��رة خ��ط��ي��ب��ه��ا ..ح��زي��ن��ة..
غا�ضبة ،ف��ه��ذا التق�صري ع��ار ال يليق
مبن جاءوا بعد قائد فل�سطني وحملوا
الراية من بعده ..ومل يحققوا �شيئ ًا
مييزهم عنهم ويجعلهم ينظرون عليه
من فوق وك�أنهم جاءوا باملعجزات..
يف ذل���ك ال��ي��وم ،وك��ن��ت ح�����ض��رت من
دم�شق للم�شاركة يف ج��ن��ازة �سماحة
تعرفت على جانب كان خافي ًا من
احلاجّ ،
جوانب �شخ�صية الكبري �شفيق احلوت،
بعد تعريف عليه �صحفي ًا كبري ًا وجلوانب
م��ن �سرية حياته الن�ضالية ودوره يف
ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
مع الأ�ستاذ الكبري �أحمد ال�شقريي.
يف دورات املجل�س الوطني املتالحقة
�سمعته م��ت��داخ ً
�لا ب�براع��ة ،وب��ق��درة
على ج��ذب االنتباه واال�ستحواذ على
الإ����ص���غ���اء والإع����ج����اب ..ح��ت��ى ممن
يخالفون ال��ر�أي ،ملا يتمتع به من قدرة
على الإقناع.
من جهتي عرفت خطيبني فل�سطينيني
كبريين يف حياتي ه��م��ا :الأ���س��ت��اذان

�شفيق احلوت نفتقد كبري ًا
متميز ًا حر�ص دائم ًا على
فل�سطني الق�ضية ،وكان
�أكرب من املنا�صب

�أحمد ال�شقريي و�شفيق احل��وت ،ورغم
اتفاقهما يف الكثري ف�إن لكل منهما �صفات
خمتلفة.
�شفيق احل���وت خطيب ���ص��ادق ،غري
م�ضطر للكذب على �ساميعه ،فهو قائد
وطني كبري همه الإقناع باحلقائق ،وهو
و�إن �أ�س�س مع عدد من املثقفني ـ من بينهم
الكاتبة الكبرية �سمرية عزام ـ ف�صي ً
ال
وطني ًا قبل هزمية حزيران  67ف�إنه
ر�أى يف منظمة التحرير الفل�سطينية
بوتقة يفرت�ض �أن ين�ضوي اجلميع حتت
رايتها ..راية فل�سطني.
ك����ث��ي�رون ي�����س��ت��ذك��رون��ه خ��ط��ي��ب�� ًا
ومتداخ ً
ال يف دورات املجال�س الوطنية،
ويف املنا�سبات الوطنية والقومية..
ولكن الأجيال التي مل ت�سمعه لن تعرف
�أهميته خطيب ًا مبهر ًا ملهم ًا ،ولذا اقرتح
�أن جتمع خطاباته يف كتاب ،و�أن تو�ضع
على  CDلأن اال�ستماع خلطاباته لي�س
كقراءتها.
رافقته يف بع�ض امل�ؤمترات القومية،
وا�ستمتعت عق ً
ال وعاطفة بخطاباته
الذكية البارعة ،ومل�ست مدى ح�ضوره
وت�أثريه يف احل�ضور ،وحتقيقه الكثري
لفل�سطني الق�ضية القومية التي حمل
لواءها مبكراً ،..وحتى رحيله رحمه
اهلل.
كان خطيب ًا جاداً ،ولكنه مل يكن ثقيل
الظل كبع�ض اخلطباء املنفرين.
كان خطيب ًا الإ�صغاء له ميتع ويبهر
ف��ف��ي��ه هيمنة ع��ل��ى امل��ن�����ص��ة وف�����ض��اء
امل��ك��ان ،وه��ذا يعود على �صفات ول��دت
معه ،و�صفات منّاها وطورها يف م�سريته
بخربة ودراية.
(�أبو هادر) مدر�سة يف اخلطابة تركت
الذاكرة والنفو�س �أثر ًا ال ميحى .لي�س
م�ستغرب ًا �أن (اخلطباء) انتهوا وما عاد
لهم ح�ضور يف �أيامنا ،وذلك لأن الق�ضية
مت االن��ح��دار ب��ه��ا ،ولأن (ال��زع��ام��ة)
باملعنى احلقيقي قد �أفل زمنها ،فنحن
نعي�ش يف زم���ن ال�����ص��غ��ار ال��ط��ام��ع�ين يف
املنا�صب واالمتيازات ،وه�ؤالء ال ميلكون
�صفات القادة.
يف الذكرى التا�سعة لرحيل املنا�ضل
الوطني القومي العربي النا�صر الكبري
�شفيق احل���وت نفتقد ك��ب�ير ًا متميز ًا
حر�ص دائ��م�� ًا على فل�سطني الق�ضية،
وكان �أكرب من املنا�صب ،ولذا ا�ستقال من
ع�ضوية اللجنة التنفيذية احتجاج ًا
ورف�ض ًا التفاقات �أو�سلو التي دفع �شعبنا
وق�ضيتنا �أثمان ًا باهظة ب�سببها.

�سلي ف�ؤادي عن
الخ�ضراء يا حلب
• �أحمد بوب�س
يف زيارة للفنان الكبري �صباح فخري �إىل تون�س
عام � ،1971أقام حفلة غنائية متيزت بجو فني
رائع ،وتفاعل اجلمهور التون�سي الذي يع�شق الفن
واملو�سيقا ب�شكل كبري مع الفنان الكبري وفرقته
املو�سيقية ال��ت��ي ك��ان��ت ت�ضم خ�يرة ال��ع��ازف�ين يف
�سورية .وك��ان من �ضمن احل�ضور يف تلك احلفلة
ال�شاعر التون�سي �أحمد الغربي .ومن �شدة ال�سلطنة
التي خيمت على اجلو العام يف تلك احلفلة �أخرج
ال�شاعر ورقة وقلما من جيبه وب��د�أ يخط �أبياتا
�شعرية قال مطلعها:
�سلي ف�ؤادي عن اخل�ضراء يا حلب
هلل كم ح�ســنها �إليك ينت�ســب
وو�صلت الق�صيدة يف تلك الليلة ليد الفنان �صباح
فخري ال��ذي قر�أها و�أعجب بها �إعجابا �شديدا
واجتمع بال�شاعر وقر�أها ال�شاعر �أمامه وكان من
�ضمن احل�ضور ع��ازف القانون الكبري �سليم �سروة
وهو قائد الفرقة املو�سيقية ل�صباح فخري يف تلك
الرحلة ،فا�ست�أذن �صباح فخري ب�أن ي�ضع حلنا لتلك
الق�صيدة وقد كان له ذلك وكان يبقى ثالثة �أيام
للحفلة الثانية ل�صباح فخري .ويف تلك الليلة مل
ينم �سليم �سروة حتى �أجنز حلن الق�صيدة .وتدربت
الفرقة ل�ساعات ط��وال على اللحن ويف احلفلة
الثانية ووق��ف �صباح فخري على امل�سرح ي�شدو
بتلك الق�صيدة التي القت �إعجابا منقطع النظري
ووقف اجلمهور التون�سي �أكرث من ع�شرين دقيقة
ي�صفق ل�صباح فخري وفرقته ويطلب �إعادة غناء
الق�صيدة.

�سلي ف�ؤادي
�سـلي ف�ؤادي عن اخل�ضراء يا حلـب
هلل كم ح�سـنها� ...إليك ينت�سـب
تق�سـم القلـب يف ن�صـفني بينكما
علـى ال�سـواء فال فـرق وال رتب
كان اللقاء بها يف �أر�ض موطنها
يف ليلة عم فيها الأن�س والطرب
ر�شيقة القد وجه احل�سن ظاهره
يزيدها النا�س ح�سن الذوق والأدب
�أدركت معنى الهـوا من وحي مقلتها
يا هل ترى ن�سـخت �آياتها الكتب
�إذا جتلت ف�صـيح اللحـن مـن حلـب
تكـاد مـن نفحات ال�شــوق تلتهـب
يا ربي ال تقطع اخل�ضراء عن �صلتي
فاحلب مفخرة غنت به العرب

دراسات
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الأديب عبد الحميد د�شتي
والمواقف الوطنية

• لبنى مرت�ضى
ال معنى حل��زم��ة ���س��ن��وات �أخ����رى ,ال
ي�ستجدي فيها فر�سان املعنى �سيدهم
ال��وق��ت ,م��ذ خلق ال��ت�راب ,وال�سيف
واحلطاب ,والقلم يف جذوته ,والأبي�ض
ال��ورق ,والقناديل الأ�صابع التي تنري
�أث��ق��ال التعب على هيئة ال�سلم يف
املو�سيقى يعزف ال�ضوء وي�ضع نقطة يف
بداية ال�سطر ,ك�إم�ضاء �شاهد على جرار
الهيوىل امل�صبوغة بالنار والثلج معا..
يف هذا العامل املليء بالغرابة والعزلة,
املنت�شي بال�صمت عن واق��ع��ه ,ويف حدود
الر�ؤية اخلارجية املتوثبة ,يتخذ لل�صياغة
طابعا متواترا ,متقاطعا ,انفعاليا ,ك�ضربات
ال��ق��رار حت��ت �أن��ام��ل ع��ازف جم��ن��ون ,تكاد
�أ�صابعه تتك�سر على �أوت���اره ,في�أتي هذا
اخل��ارج ب�إثارته ,بظروفه ,ب�أحداثه ,ثم
يتجه بدوره املنقذ الخراجه للنور ,للحق,
ب�إعالئه ب�صعود ي��دي��ه ,و�إج�ل�اء املتبقي
لبناء جديد.
يف قلب املعركة وعلى تخومها كان يعي�ش,
عربيا يف ال�صميم م��ن �صميمه ,يف فكره
ث��ورة ,ويف �سلوكه مت��رد ,ل��وال �أن التاريخ
عبء ،والتطلع
على كاهله عبء ,والتخلف ْ
�إىل الأبعد الأبعد عبء ,وعليه كما على
الآخرين� ,أن يحمل هذه الأعباء ,ويحفر
ب�أظافره م�سالكا على ال�صخر..
و�أنها مل�أ�ساة كبرية �أن يعي�ش الإن�سان_
والوطني خا�صة_ يف عهد الهزائم ال�سود
والإره��ا���ص��ات والتناق�ضات ,و�إن��ه��ا كذلك
مل���أث��رة ,وت��ل��ك ك��ان��ت يف املعطى احلياتي
وال�سيا�سي ,م�أ�ساة الدكتور عبد احلميد
د�شتي ,و�إذا كنا ن�ستطيع بالن�سبة للكثري
من ال�سيا�سيني الذين تناولوا من اخلارج
ق�ضايانا� ,أن نف�صل ال�سيا�سي عن الإن�سان,
ف�إن الأمر بالن�سبة للد�شتي جد خمتلف..
فقد ا�ستغرقته هموم الن�ضال ,ومعاناة
االن�سان ,وطنا وجمتمعا وق�ضية ,فرف�ض
التقليدية ,ومل ي�ش�أ �أن يكون كاتب الر�ؤى
الغائمة ,بل مل يكن مبقدوره �أن يكون� .إ َّ
ال
مرتبط ًا باالن�سان والإن�سان عنده الأ�سمى,
وه��و اب��ن خمل�ص للحياة ال��ك��ب�يرة بقدر
ما هو كبري ,ي�ستمد من ذات��ه ,وي�ست�شف
الوجود ,ويقارع الأحداث ,ويطلق بعد ذلك
�أغنياته..
يف املعركة هو ال�سالح ,ويف الكلمة البدء
هو عبقها ,ويف االنتماء الأر���ض هو وحده
الذي يحيا يف منطقة ال�شفق..
ومن تقاطع هذه اخلطوط الثالثة,ويف
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

�أوج حدتها وكربيائها,الن�ضال والكلمة
واالن��ت��م��اء ,ت�ب�رز �شخ�صية ال��د���ش��ت��ي يف
مالحمها الأ�صيلة املميزة.
فالوطن يف متناول ال��ي��د ,وال��وط��ن هو
مانح�س ب��ه الآن  ,ه��ي ال��ب��داي��ة يف ذروة
ال���والدة ,وه��و ي��ح��اول الكتمال ال��دائ��رة,
و�إن يحرر الواقع من الأ�سطورة ,ملزيد من
امل�ستقبل ,فالطريق مل يته ,ليقول جمازا
�أن الرحلة ابتد�أت ,و�أن ال�سكاكني اجلائعة
املوجهة لأج�سادنا ال ميكنها قتلنا ,فقد
اخت�صر �أه���وال العي�ش ,و�أه����وال اللغة,
فالطريق ال�ستنباط ال��ذه��ب م��ن ال�تراب
طويلة ,ال بل �إعادة الذهب ,ذهب الكلمات
والأفكار واملعنى وقيم الإن�سان والوجود,
�إىل ن�سبه الأول ( ال�تراب ال��وط��ن) لأنه
يباركه ويجعله مقد�سا ,لأن بابه مفتوح
على اليقني...
�إن الد�شتي م�ؤمن ب��الأر���ض ,بالإن�سان,
ب���الأم���ه� ,إىل م���دى ب��ع��ي��د ,وب��ال�����ش��ع��وب
وبالكادحني ,وق�ضية الن�ضال والدفاع عن
احلقيقة ,وعن الأح��رار و املنا�ضلني يف كل
مكان ,من �أج��ل حرية بالدهم وكرامتها,
واملنطلق ال��واح��د ,وامل��ع��رك��ة ال��واح��دة,
وب��ع��ده��ا احلقيقي ,وه���و ,و�أن����ت ,و�أب��ن��اء
االن�سانية جمعاء.
ولأن ال��واق��ع �سيئ��� ,ص��ادم يف �أحيانه
الكثرية ,فقد ارتكز على �أر�ضه وعرف عن
خ��ط��اه وال��واق��ع الهزيل يف ا�ستدعاءات
جتلت يف كتابه ( بالوثائق..ق�صة ال�صراع
على �سوريا)..
وهو الكويتي ع�ضو جمل�س الأمة  ,خريج
الكلية الع�سكرية الكويتية ,الطيار بالقوى
اجلوية ,والدفاع اجلوي ,الكاتب يف ق�ضايا
ال�ش�أن العام ,املحامي �أمام حماكم التمييز
والد�ستورية العليا بدولة الكويت.
فقد جاء امل�ؤلف يف مقدمة كتابه...
�إىل �أبناء الوطن الذي �أحببت وع�شقت,
�إىل �أبناء �سورية� ,إىل كل عربي يف هذا
ال��وط��ن الكبري ,م��ن املحيط �إىل اخلليج,
�أمتنى لو �أين مل �أر يف حياتي مع�شوقتي
���س��وري��ة وه��ي تتعر�ض مل��ا تعر�ض ل��ه من
وي�لات ,كم كانت م�شاهد القتل والتدمري
�صعبة ,على كل ال�سوريني والعرب املحبني
ل�سورية ,لكنها كانت �أق�سى و�أ�شد وط�أة علي
�شخ�صيا ملا ل�سورية يف قلبي من مكانة.
�أن����ا وك���ل ال��ع��ق�لاء ن��رف�����ض الأك���اذي���ب
الدولية التي تزعم الدميقراطية يف حني
كان الغرب وبع�ض العرب والرتك يدعمون

الإره��اب �ضد ال�سوريني قاطبة معار�ضني
ومواليني..
و�أت��ى النا�شر بقوله :تقدم الأزم���ة يف
�سورية �صورة فريدة عن النفاق ال��دويل
خ�صو�صا فيما يتعلق مب��زاع��م االره���اب,
فمن الوقائع التي اعرتف بها الأمريكيون
والأطل�سيون ب�شكل موثق يقتنع املراقب بال
�أدنى �شك ب�أن تلك الدول حتارب الإرهاب
يف بالدها لكنها ت�ستخدمه �ضد خ�صومها
على ال�صعيد الدويل.
الأزمة ال�سورية التي حتولت �إىل حرب
يف نهاية ال��ع��ام  2011مل تكن لت�صبح
ما�أ�صبحت عليه م��ن ح��رب اره���اب مدمر
على كامل ال�تراب ال�سوري ل��وال التمويل
والتدريب والتخطيط والت�سليح الغربي
مل�سلحني �أ�صبح �أغلبهم مواليني لتنظيمي
القاعدة الرئي�سيني يف ال�ساحة ال�سورية ,
�أي داع�ش وجبهة الن�صرة.
ففي ه��ذا الكتاب ي��ق��دم ال��دك��ت��ور عبد
احلميد د�شتي ,مايثبت ب�أن م�شروع تفتيت
�سورية بد�أ منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي
حني �أطلق (�أخطر �سا�سة ال�صهاينة) فكرا
وعقال� ,شمعون برييز مقولته ال�شهرية عام
 1992والتي جاء فيها:
�إذا كان على اال�سرائيليني �أن يحفظوا
دولتهم بطريقة م��ا ,ف���إن حتويل العداء
العربي ال�سرائيل اىل حتالف بينهما �ضد
ايران ,هو الو�سيلة الوحيدة ,وذلك ممكن
من خ�لال التحالف اليهودي ال�سني �ضد
ال�شيعة �أي �ضد ايران وم�شاريعها يف العامل
العربي.
ك�لام االره��اب��ي ال��دويل وجم��رم احلرب
وج����زار (ق���ان���ا) ���ش��م��ع��ون ب�يري��ز اليعني
حرفيا ماق�صده يف الظاهر بل الباطن هو

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

املهم ,فلي�ست �إي��ران ال�شيعية هي اخلطر
بل دعمها للمقاومة يف فل�سطني ولبنان هو
اخلطر املق�صود وهو خطر على ا�سرائيل ال
على العرب وال على ال�سنة.
فحني كانت اي��ران بعهد ال�شاه �شيعية
لكنها حليفة «لإ�سرائيل» وللعرب يف �آن
واحد ,فكيف �صارت عدوا وماالذي تبدل؟
�سوى م�س�ألة دعمها للمقاومني.
امل���ؤ���س��ف �أن ماقاله �شمعون ب�يري��ز هو
م��اج��رى حتقيقه يف دن��ي��ا ال��ع��رب وب���أي��د
و�أم����وال ع��رب��ي��ة .وه���ذا م��ا اثبته املفكر
وامل�ؤلف يف هذا الكتاب.
ل�ست مبحدثتكم ع��ن الكتاب و�صاحب
الكتاب مبايزيد ,وهما �أمامنا..اليوم..
ماثالن ناطقان ,كما �أنني ل�ست مبحدثتكم
ع��ن ق�����ص��ة ع��ث��ور ال��وط��ن ال�����س��وري على
حم���ارات���ه ال��غ��ال��ي��ة ..وع���ن ف���رز ال��ل���ؤل���ؤ
واملرجان فيه ,بال�صدفة �أو بالت�صيد..
�أجل� ..إن كل هذا وذاك يخزن يف قلوبنا
تقدير ًا وامتنان ًا و�شكراً ,وبني طيات الكتاب
املحمول �إلينا� ,إف�����ض��اءا وامي��ان��ا و�شوقا,
جن��اوى ت��وق��ظ ,تهدهد ,ت��ذك��ر ,تتذاكر,
حتكي ونحكي ونقر�أ معا..
فالكتاب �أت���ى ب��اخل��امت��ة حت��ت عنوان
الأم��ل ..وحماولة لالبقاء عليه ,وتب�شريا
لفجر ج��دي��د ,مب�ستقبل م�����ش��رق ل�ل�أم��ة
العربية و اال�سالمية ,فعلى قاعدة ( �شتدي
يا �أزمة تنفرجي).
فالأمل ب���أن ي�أتي الفجر من ظالم هذه
ال�����س��ن��وات احل��ال��ك��ة ال��ت��ي تعي�شها �أمتنا
ب�سبب الفنت واحلروب والعمل اال�ستعماري
املكثف البقائنا يف تخلفنا املذهبي والديني
واحل�ضاري .تخلف يرى اهلل قائدا حلزب
ال خالقا حمبا عطوفا رحيما ويرى الدين
�أداة ذب��ح وقتل و�سحل الو�سيلة ارتقاء
باملخلوق �إىل م�صاف العبد ال�صالح للخالق
والأخ املحب لل�شقيق يف االن�سانية �أو الأخ
يف الدين و�إن تعددت اجتهادات فهم الدين.
ه��و الأم���ل ب���أن ي�سود �أمتنا اخل�ير بدل
ال�شر ,والوئام بدل الفنت� ,أم��ل مب�ستقبل
نرى فيه مذاهبنا �سببا للمناف�سة ,يف اخلري
ال للمناف�سة يف التكفري والقتل ,و�أن يكون
الدين هلل وب�لاد اهلل لكل �ساكينها بت�ساو
وعدل واحت�ضان.

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

الفجر الدامي

يو�سف اخلطيب

ولد يو�سف اخلطيب يف بلدة دورا
ق�ضاء مدينة اخلليل الفل�سطينية
عام  .1931تلقى تعليمه االبتدائي
يف مدار�سها ،ثم انتقل ليكمل درا�سته
الثانوية يف مدينة اخلليل ،ثم عمل
بعدها لفرتة ق�صرية يف �إحدى ال�صحف
املحلية يف الأردن قبل �أن يتوجه
�إىل دم�شق �سنة  1951حيث التحق
بكلية احلقوق باجلامعة ال�سورية
حيث تخرج منها �سنة  1955ب�إجازة
يف احلقوق  ،و دبلوم اخت�صا�ص يف
احلقوق العامة
يف �سنة  1955قام طلبة اجلامعة
ال�سورية ب�إ�صدار �أول ديوان من �شعره
بعنوان العيون الظماء للنور ،وهو
عنوان الق�صيدة التي فاز بها باجلائزة
الأوىل يف م�سابقة جملة الآداب والتي
نظمت على م�ستوى الوطن العربي
�آنذاك .عمل يف الإذاعة الأردنية
حتى عام  ،1957حيث غادر الأردن
عقب �أزمة حكومة �سليمان النابل�سي
والتحق بالعمل يف الإذاعة ال�سورية.
ويف هذه الفرتة �أ�صدر ديوانه الثاين
بعنوان عائدون عام .1959

من م�ؤلفاته

العيون الظماء للنور  -طباعة
جمموعة من طالب اجلامعة ال�سورية
عام .1955
عائدون  -عن دار الآداب اللبنانية
.1959
واحة اجلحيم  -عن دار الطليعة
اللبنانية عام .1964
جمنون فل�سطني :ديوان �سمعي  -عن
دار فل�سطني .1983
ر�أيت اهلل يف غزة _ عن دار فل�سطني
بدم�شق عام .1988
بال�شام �أهلي و الهوى بغداد _ عن دار
فل�سطني بدم�شق عام .1988
تويف يف دم�شق عام 2011

أخبار

مل يكن �سكان القرى املتناثرة جنوم ًا على �أطراف البادية
ال�شرقية يعلمون �أن اليوم القادم �إليهم الذي ينتظرون
�شروق �شم�سه للذهاب �إىل حقولهم مثلما جرت العادة
كل يوم �أنه �سيكون فارق ًا وخمتلفاً؛ لأن قامو�س حياتهم
اليومية ال يعرف كلمة ا�سمها احلقد ،وال يكنون �ضغينة
لأحد �إال من حاول االعتداء على حرماتهم� ،أو بيّت طمع ًا
ب�أر�ضهم ،ورغبةً يف النيل من كرامتهم ،وتعكري �صفو احلياة
اليومية التي اعتادوها وهم يحرثون �أر�ضهم ويزرعونها،
ويجنون منها ما ي�سد الرمق وي�ؤمن م�ؤونة ال�شتاء..
مواطنون ورث��وا الأر����ض عن الآب���اء والأج���داد الذين
�أق��ام��وا فيها منذ م��ئ��ات ال�����س��ن��وات ،يعي�شون متحابني
متكاتفني �سمتهم الكرم حيث م�ضافاتهم م�شرعة الأبواب،
وبيوتهم على �أهبة اال�ستعداد لإيواء من جاءهم نازح ًا
�أو مهجر ًا بفعل احل��رب ال�ضارية التي �شُ نت على تراب
الوطن منذ ما يقارب الثماين �سنوات يقا�سمونه لقمة
العي�ش ،ويبذلون ما بو�سعهم لتخفيف وط���أة االغ�تراب
الق�سري الذي فر�ض على بع�ض املدن والقرى ال�سورية،
وكانوا قد �أعلنوا موقفهم الوا�ضح وال�صريح منذ بداية
هذه احلرب ،وبخا�صة �أنهم اكت�شفوا منذ الأي��ام الأوىل
للفو�ضى املدرو�سة التي �أطلق م�شعلوها ت�سميةً ال تنطبق
عليها حيث �أ�سموها «احلرية» ،وقد �صدق حد�سهم حينما
اكت�شف ال�سوريون ال�شرفاء �أن ما �أُطلق عليه ا�سم ثورة ما
هو �إال م�ؤامرة كربى تهدف �إىل تدمري الوطن ،وت�سليمه
على طبق من ذهب للكيان ال�صهيوين الذي خطط للم�ؤامرة
منذ ع�شرات ال�سنوات ،وح�شد لدعمها جحافل ومرتزقة
لفظهم العامل ب�أ�سره؛ و�أراد التخل�ص منهم ،ف�أغدق عليهم
املال الكثري حني وجد �أن برتول اخلليج جاهز لكي ي�سفح
ه��دراً ،ومي��وّل امل���ؤام��رة ل�سببني اثنني :الأول ..مر�ضاة
�أ�سيادهم يف الغرب الذين وع��دوه��م بحماية عرو�شهم
مقابل املال ،والثاين� ..أن �سورية ومنذ عقود خلت وقفت
حجر عرثة �أمام رغباتهم يف جعل �أر�ضها الطاهرة ممر ًا
لنفطهم ال��ذي �سيُدفع ثمنه لإزه���اق �أرواح ال�سوريني،
والولوغ بدمائهم..
ت�سللت قطعان داع�ش من القاعدة الأمريكية يف «التنف»
ومتركزت يف البادية املحاذية ملحافظة ال�سويداء من
جهة ال�شرق ،ولأن ممويل داع�ش راعهم �أن ينت�صر اجلي�ش
العربي ال�سوري يف غري حمافظة من املحافظات ال�سورية
بعد �أن ا�ستباح �أر�ضها ل�سنوات ع��دّ ة ،وراعهم �أي�ض ًا �أن
اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري وح��ل��ف��اءه م��ا���ض��ون يف تطهري
الأر�ض ال�سورية ،وكن�س الإرهابيني منها فراحوا يبيتون
اخلطط للنيل من املحافظة التي مل تنجر ملخططاتهم
امل�شبوهة �أو منا�صرتهم وهم يقاتلون جي�ش ًا بناه ال�شعب
ال�سوري بعرقه وكده ،و�أعده للمعركة الفا�صلة مع الكيان
ال�صهيوين ال�ستعادة الأر�ض املغت�صبة ،و�إعادة املهجرين

حنا مينة ..الروائي احلي

الفل�سطينيني �إىل ديارهم التي طُ ردوا منها زور ًا وبهتاناً،
واتخذت فل�سطني قاعدة متقدمة للم�ستعمر الغربي ينفذ
من خاللها خمططاته الرامية �إىل التو�سع وق�ضم الأرا�ضي
العربية دولةً بعد �أخرى..
ذلك الفجر كان دامي ًا وخمتلف ًا بالن�سبة ل�سكان هذه
القرى الوادعة التي دخلوها بخدعةٍ رخي�صة �إذ راحوا
ي�ستغيثون باملواطنني الهاجعني يف بيوتهم ،منتحلني �صفة
اجلي�ش العربي ال�سوري يزعم �أنهم يطلبون احلماية من
ال�سكان حيث م�سلحو داع�ش يالحقونهم ،وعندما فتحت
البيوت ال�ستقبال ه�ؤالء القتلة قوبلوا بنريان جهنم تفتح
على �صدورهم ،وتقتل ن�ساءهم و�أطفالهم دون رحمة �أو
�شفقة..
م��رت ف�ترة ق�����ص�يرة ح��ت��ى �أدرك امل��واط��ن��ون امل���ؤام��رة
اخلدعة ،وراحوا ي�ستوعبون امل�شهد بتفا�صيله ،وعندها
ث��ارت احلمية يف ر�ؤو���س اجلميع �شبان ًا ورج��ا ًال ون�ساءً ،
فراحوا يت�صدون للوحو�ش مبا ملكوه من �شجاعة نادرة
ت�ستحق الوقوف عندها ملا احتواه بع�ضها على �شجاعةٍ قل
نظريها ،وخا�صة حينما اكت�شفوا نوايا ه�ؤالء الوحو�ش
التي مل تتوقف عند القتل ،و�إمنا تعدتها لالعتداء على
الأعرا�ض؛ الأمر الذي ي�ستميت دونه ال�سوريون..
«دانيال» اليافع الذي يبلغ من العمر �أربعة ع�شر عام ًا
يتيم الأب ووحيد لوالدته و�أخواته الثالث �أدرك نوايا
الوحو�ش ،فطلب من وال��دت��ه و�أخ��وات��ه م��غ��ادرة املنزل،
وا�ستل بندقية وثالثة خمازن ،ثم �صعد �إىل �سطح املنزل
وراح يت�صيد املجرمني واحد ًا تلو الآخر ،فقتل �ستة منهم
وتكومت جثثهم �أم��ام بوابة ال���دار ،عندها ط��ار �صواب
الإره��اب��ي�ين وراح���وا ميطرونه بقنابل ال��ق��واذف حيث
�أ�صابته �شظية يف الر�أ�س و�أردته �شهيداً..
حني �أدرك��ت الأ�سرة املنكوبة �أنها فقدت �أملها الوحيد
�أح�ست ب���أن احلياة مل يعد لها طعم ،وحت�سرت والدته
كثري ًا لأن الوقت مل ي�سعفها ل�ضمه قبل �أن تغادر املنزل
وتخرج لتحمي بناتها الثالث..
قدر ال�سوريني �أن يعي�شوا هذه املحنة ،ويواجهوا هذه
الأنياب املتعط�شة للدم ،وقدر هذه الأ�سر �أن تقدم قوافل
ال�شهداء على مذبح الوطن ،لكننا نقول :الوطن ي�ستحق
منا كل هذه الت�ضحيات ،فرتاب الوطن غالٍ ومقد�س ،وقد
ورثناه طاهر ًا مطهر ًا لأنه اغت�سل بدماء الآباء والأجداد
مراتٍ ومرات ،وعلينا �أن ن�صونه ب�أهداب العيون..
�سورية ما�ضية �إىل �شروقها الواعد ،واجلي�ش العربي
ال�سوري �أخذ على عاتقه تطهري كل بقعة من �أر���ض هذا
الوطن ،والأر���ض ال�سورية التي تعبث بها �أق��دام الغزاة
�ستتحول مقربة له�ؤالء الذين �أخذنا على عاتقنا �إبادتهم
وتخلي�ص العامل من �شرورهم و�أحقادهم ،و�إن غد ًا لناظره
قريب.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

ن��ع��ى احت���اد ال��ك��تّ��ـ��اب ال��ع��رب الأدي���ب
ال��روائ��ي الكبري حنا مينة ال��ذي واف��اه
الأج��ل ي��وم  2018/8/21بعد م�سرية
�أدبية حافلة.
عمل الأديب حنا مينة م�ست�شار ًا ثقافي ًا
يف وزارة ال��ث��ق��اف��ة ،وملحق ًا ثقافي ًا يف
ال�سفارات ال�سورية .ونقلت رواياته �إىل
ال�سينما والتلفزيون.

من م�ؤلفاته:

امل�صابيح الزرق،
ال�شراع والعا�صفة ،الياطر،
الأبنو�سة البي�ضاء،
حكاية بحار،
نهاية رجل �شجاع،
الثلج ي�أتي من النافذة،
ال�شم�س يف يوم غائم،
بقايا �صور ،امل�ستنقع،

القطاف ،الربيع واخلريف،
حمامة زرقاء يف ال�سحب،
الوالعة،
فوق اجلبل وحتت الثلج،
حدث يف بيتاخو،
النجوم حتاكي القمر،
القمر يف املحاق،
عرو�س املوجة ال�سوداء،
الرجل الذى يكره نف�سه،
الفم الكرزى،
الذئب الأ�سود،
االرق�ش والغجرية،
حني مات النهد،
�صراع امر�أتني،
حارة ال�شحادين،
البحر وال�سفينة وهي،
املر�صد ،الدقل،
املرف�أ البعيد،

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

م�أ�ساة دميرتو،
الرحيل عند الغروب،
املر�أة ذات الثوب الأ�سود،
املغامرة الأخرية،
هواج�س يف التجربة الروائية،
كيف حملت القلم؟
امر�أة جتهل �أنها امر�أة،
النار بني �أ�صابع امر�أة،
�شرف قاطع طريق.
رئي�س احت��اد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء
امل��ك��ت��ب التنفيذي وامل��ج��ل�����س واالحت���اد
يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة من
�أ�سرته و�أ���ص��دق��ائ��ه راج�ين م��ن اهلل عز
وج��ل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.

«�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون».

